
În cinstea
Congresului al IlI-lea

al U.T.M.
Succese în producfie 

și în munca patriotică
Tinerii din întreaga țară 

muncesc cu tot mai mult en
tuziasm pentru a întimpina 
Congresul U.T.M. cu reali
zări cit mai frumoase. In a- 
cest fel ei contribuia la în
deplinirea mărețelor sarcini 
puse in fața oamenilor mun
cii din patria noastră de cel 
de-al IlI-lea Congres al par
tidului.

în regiunea Bacău, peste 
1.700 de tineri de pe șantie
rele Roznov și Sărinești sînt 
antrenați în întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan.

Organizîndu-și munca mai 
bine, brigăzile tic tineret con
duse de zidarul Vi ord \ oi- 
nilă și dc fierarul betonist 
Pctre Lucuș, precum și bri
gada dc dulgheri condusă de 
comunistul luliu Ghcrghcl, 
depășesc zilnic planul cu cir- 
ca 20 la sută.

Succese importante obțin 
tinerii dc pe aceste șantiere 
și în munca patriotică. In 
întrecerea desfășurată cu ti
nerii de la Onești, ci au efec
tuat pînă acum mai mult de 
260.000 ore dc muncă patrio
tică. Tinerii constructori <le 
pe șantierele Roznov și Să- 
vinești s-au angajat, ca răs
puns la chemarea celor din 
Onești, să realizeze în acest 
an economii a căror valoare 
să echivaleze cu construcția a 
trei apartamente.

în ultima săptămînă, pesto

9000 dc tineri și tinere din 
regiunea Suceava au partici
pat la acțiunile patriotice 
pentru înfrumusețarea satelor 
și orașelor. Prin munca lor 
au fost săpați peste 5000 m.c. 
de pămînt. s-au făcut lucrări 
de amenajare la 35- km dc 
drumuri și de curățire și în
treținere a unei suprafețe de 
izlaz de peste 1.570 ha. Va
loarea muncii patriotice efec- 
luate de tineretul din regiu
nea Suceava, de la începutul 
anului și pînă acum, este de 
peste 5 milioane lei.

in Regiunea Autonomă Ma
ghiara. pe lîngă cele 686 bri
găzi dc tineret existente în 
uzine și întreprinderi, au mai 
hiat ființă in ultimul timp 
in<-â 75. în aceste brigăzi pe
ste 7300 de tine ri muncitori 
și tehnicieni se întrec pentru 
a da tot mai multe produse 
de bună calitate și la un 
preț dc cost cit mai scăzut. 
Economiile obținute se ridică 
la circa 1.800.000 lei.

Și tineretul de la sate a 
obținut succese însemnate. A- 
proape 100.000 de tineri au 
luat parte la diferite acțiuni 
patriotice pentru curățirea și 
întreținerea pășunilor, la lu
crările de îmbunătățiri fun
ciare. de împăduriri, de mo
dernizare și întreținere a 
drumurilor. Economiile rea
lizate sînt în valoare de cir
ca 9 milioane lei,

(Agerpres)

15.000 ore muncă patriotică
DEVA (de la co

respondentul nos
tru).

Pentru întîmpf- 
narea celui de-al 
IlI-lea Congres 
U.T.M. cu noi suc
cese în activitatea 
de folos obștesc, 
comitetul U.T.M. 
de la Combinatul 
Siderurgic Hune

doara. mobilizează 
în aceste zile un 
număr tot mai 
•mare de tineri 
muncitori la acți
uni patriotice.

Numai în cursul 
acestei luni, tinerii 
muncitori din bri
găzile utemiste de 
muncă patriotică 
din Combinat au 
efectuat peste

15.000 ore muncă 
patriotică. Obiecti. 
vele cele mai im
portante ale mun
cii lor au fost 
strîngerea de fier 
vechi, efectuarea 
de munci necalifi
cate ne șantierul 
noii oțelării, și în 
alte părți.

Ef feiioîeca ’’
HegionsîJ

Hunedoara-Devș i

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cintaia ineretului 
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Oricine ar trece în aceste 
zile pe la aria gospodăriei 
co'.ective din satul Snagov, 
ar face încăodată cunoștin
ță cu evenimentul obișnuit : 
bătălia stringerii recoltei. 
Dar nr fi și martorul unui- 
alt surprinzător și totuși 
obișnuit eveniment : de unul 
singur, dar mai .ales in gru‘ 
puri, băieți și fete, țărani 
vîrslnici, se string intr-o 
clipă de. răgaz in fața unor 
tablouri. Le privesc înde
lung, apoi spre batoza lor, 
la oameni, la cimpi-a de la 
poalele pădurii, discută, com
pară, caută asemănare.

— Ăsta nu-i cjiiar tatu ?
— Hm, parcă-i in biblio

teca noastră !

„Tii la marca 
fabricii ?te

Pentru a-șî depăși sarcinile 
zilnice de plan cu cit mai 
mari procente, tinerii din 
echipa condusă de Pîlog Tu_ 
dorel de la Combinatul din 
Chiscani le studiază mai 

întii cu multă atenție.

Foto : A. VIERU

Tînâra Mihai Sofia de la gos
podăria agricolă colectivă ,.Cel 
de-al lil-lea Congres ol P.M.R.** 
din comuna Ileana, raionul Le- 
hliu, regiunea București lucrind 

la legatul viei.

Foto : V. SANDU

TELEGRAMĂ

Comitetului Executiv
al Partidului Comunist

din Marea Britanie
Londra

Cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a întemeierii Partidu
lui Comunist din Marea Brita
nie, Comitetul Central ai Parti
dului Muncitoresc Romîn vă tri
mite dv. și prin dv. tuturor co
muniștilor englezi un fierbinte 
salut frățesc și cele mai sincere 
felicitări.

Credincios cauzei revoluționa
re a clasei muncitoare, Partidul 
Comunist din Marea Britanic 
luptă cu consecvență pentru a- 
părarea intereselor celor ce mun
cesc, pentru eliberarea popoare
lor de sub asuprirea colonialistă, 
pentru pace și prietenie între i 
popoare.

Apărînd cu cinste principiile ■ 
ideologice și organizatorice ale | 
marxism-leninismului, partidul I 
vostru militează neobosit pen- ; 
tru unitatea clasei muncitoare | 
engleze, a mișcării comuniste și | 
muncitorești internaționale, în i 
interesul păcii și socialismului. i

Vă urăm, dragi tovarăși, noi 
succese în activitatea voastră pusă 
în slujba celor mai scumpe idea
luri ale maselor muncitoare, în 
lupta pentru pace, pentru un 
viitor luminos al poporului en
glez.

Trăiască Partidul Comunist 
din Marea Britanie !

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

Un nou lot de produse ale 
Uzinei „Progresul**-Brăila sînt 
gata de expediere. Frumos 
asamblate, finisate cu multă 
grijă, ele te îndeamnă sâ te 
gîndești la mîinile harnice și 
pricepute ale muncitorilor 
care le-au lucrat, care au 
prins pe fiecare produs tăbli
ța cu numele uzinei lor : Fa
bricat la Uzinele metalurgice 
..Progresul** -Brăila.

In orice secție ai merge, pe 
oricare muncitor l-ai privi 
cum lucrează simți că mun
cește stăpînit de dorința 
fierbinte ca produsele pe care 
le execută să aducă pentru 
marca fabricii cît mai multe 
cuvinte de laudă. La forjă, lo
viturile ciocanelor cad exact 
acolo unde trebuie, la turnă
torie muncitorii lucrează a- 
tent. cu migala sculptorului 
pentru ca forma, să dea pre
cizia maximă piesei, la rotărie 
finisajul osiilor se face cu a- 
tita grijă îneît acestea strălu
cesc ca adevărate bijuterii.

Zilele trecute, după termi
narea schimbului, s-au adunat 
in cadrul unei consfătuiri o- 
țelari și forjori, strungari și 
turnători, cazangii și lăcătuși, 
ingineri și maiștri, responsa
bili dc brigăzi de tineret și 
muncitori în vîrstă din uzină 
și au discutat pe. larg proble
mele de care depinde calita
tea produselor. întrebarea „Ții 
la marca fabricii ?“ — a reve
nit mereu în cadrul consfâ-
tuirii. Și e firesc să se întîm- 
ple așa. Dragostea pentru uzi
nă, răspunderea pentru marca 
fabricii îi îndeamnă pe mun
citori să lucreze din ce în ce 
mai bine, să găsească căile

--- •----

Tînâra Matilda Antonie de la 
întreprinderea „Țesâtoriile Uni- 
teM din Capitală controlind ca

litatea noilor produse.

Foto: AGERPRES

cele mai adecvate pentru a ri
dica și mai mult prestigiul fa
bricii lor.

Ții la marca fabricii? La 
această întrebare se răspunde 
nu prin vorbe ci prin fapte. 
Și faptele dovedesc că mun
citorii țin din toată inima ca 
despre marca fabricii lor să 
se spună numai lucruri bune.

— Să-i luăm de exemplu pe 
tinerii Dumitru Zimcenco sau 
Nicolae Bănică — spunea în 
cadrul consfătuirii strungarul 
vîrstnic Alexandru Ologu. 
Cum dovedesc ei că țin la 
marca fabricii ? Dovada este 
munca, munca făcută cu pri
cepere și pasiune, cu migală 
și cu răspundere. Ei nu gîn- 
desc că piesa mai trece pe la 
control și că „lasă, or să vadă 
ei, cei de la control, dacă este 
ceva", ci luptă pentru ca din 
mîinile lor să plece piesa în 
cea mai deplină și perfectă 
formă. Că țin la marca fabri
cii o dovedește și grija pe 
care o au față de mașină și 
exigența pe care o manifestă 
față de munca celorlalți to
varăși alături de care lucrea
ză.

— Uitați-vă cum muncește 
tînărul formator Vasile Doa
gă — sptinea un alt vorbitor. 
Ce înseamnă aceasta -dacă- -nu- 
dragoste pentru uzină. răs
pundere pentru marca fabri
cii ? Dacă-i urmărești munca

te convingi că- acolo, în fața 
fermei, nu este doar un exe
cutant al unei operații ci un 
cercetător, un controlor exi
gent al propriei sale munci. 
Uneori după mai multe ore 
de muncă constată la o for- ' 
mă unele deficiențe. Ar putea I 
să meargă șf așa ar spune j 
unii. Cu indulgență controlo
rul poate să-i dea drumul 
mai departe. Dar Dogaru nu 
procedează așa. Ia lucrul dc 
la cap. Pentru el fiecare formă ! 
pe care o face capătă o sem
nificație deosebită. Acolo se 
plămădesc piese care fie că 
vor rămîne în uzină, fie că vor 
merge, de pildă, la Hunedoara 
ele vor folosi tot lui, tot oa
menilor muncii. De produsele 
Hunedoarei beneficiază doar 
și el.

Dar oare toți tinerii țin la 
marca fabricii ? Cu siguranță 
că: nici un tînăr nu va răs
punde negativ la această în- 
trebare. Nu se poate ca în i 
inima lcr să nu iubească uzi- . 
ria, să nu se simtă mîndri de i

_______ LIDIA POPESCU
SABINA BARBU
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Pe plaja ștrandului- stațiunii 
balneare Amara - regiunea 

Eucurești.

Foto : AGERPRES

Săptămînă aceasta campania- 
de vară s-a desfășurat dițj 
plin, cu excepția regiunilor 
din Transilvania unde au că
zut ploi aproape zilnic. In/re- 
giunilș cin sud și sud-vestul 
țării, unde s-a lucrat mal in
tens. s-a terminat secerișul 
grîuluii secarei si orzului. în 
multe raioane, din: acșfcte re
giuni treierișul a continuat în- 
tr-un ritm intens. /

Potrivit datelor primite de 
Ministerul Agriculturii, sece
rișul griului și secarei a fost 
executat , pînă la 28 iulie în 
proporție de 89 la sută, orzu
lui de 81 la sută și ovăzului de 
30 la sută. De asemenea griul 
9 fost trererat în proporție de 
47 la sută, iar orzul de 71 la 
sută. Rezultate mai bune au 
obținut regiunile Constanța, 
Galați și Ploești care au tre
ierat 75—95 la sută din re
colta de griu.

în general și în această săp- 
tamînă lucrările agricole de 
•vară nu\s-au'desfășurat la ni-; 
velul condițiilor tehnico-orga,- 
nizațoricș. asigurate. In regiu
nea fSuceav^'. de exemplu, cu 
toate că timpul a fost bun, 
realizările din ultima săptă
mînă nu corespund mijloace
lor existente. In gospodăriile 
agricole de stat din această 
regiune și in cele din regiu
nile Bacău. Baia Mare. Iași, 
Stalin. Cluj și Regiunea Au
tonomă Maghiară strîngerea 
recoltei este rămasă în urmă. 
G.A.S. din aceste regiuni au 
folosit la recoltare exclusiv 
combinele.

In regiunile Pitești, Oradea, 
Baia Mare, Iași, Timișoara și 
altele existăm un decalaj între 
secerișul -și; treierișul griului 
datorat deficiențelor in trans
portul la arii și in folosirea 
batozelor. ‘

Arăturile adinei de • vârî 
sînt rămase în urmă, mai ales 
în regiunile din sud șl sud- 
vestul țării, unde vremea a 
fost favorabilă, iar ca urmare 
a terminării secerișului mult* 
tractoare și atelaje puteau fi 
folosite la executarea arătu
rilor. ‘ / - j

în săptămînă viitoare -re
giunile, care mai au de rccol- , 
tat griu .jfi secară trebuie să 
iar măsuri pentru' folosirea tu
turor mijloacelor, existente si 
fiecare zi bună de lucru în 
vederea terminării secerișului 
și asigurării unor condiții co
respunzătoare pentru păstra
rea recoltei. Treierișul trebuie 
intensificat in toate regiunile, 
în acest scod să se urgenteze 
căratul recoltei ^pe arii și să 
se organizeze~mâi 'bine cetele 
pentru folosirea întregii capa
cități a batpzekorj

Este necesar ca.în țtfmătoa- 4 
rele zile să se treacă la execu
tarea arăturilor-£u toate n>ij- 
loacele 'care^pu 4»pt angrenate / 
la -treieri șși'’să se' extindă or
ganizarea săhîmBului doi la 
tractoare.

Unitățile agricole de stat și 
cooperatiste să stabilească de 
pe acum terenurile destinate 
însămînțărilor de toamnă 'și 
să execute în primul rîrid ară
turile pe aceste terenuri.

Apropiindu-se • perioada de 
însilozarea porumbului, să se 
verifice utilajul de recoltare 
și cel de tocare a nutrețului, 
să Se organizeze silozurile ne
cesare și să se controleze per
manent lanurile de porumb 
în vederea recoltării lor în 
faza de lapte-ceară.

(Agerpres)

CREAȚIA ARTISTICĂ Șl PASIUNEA NOULUI
Continuînd ancheta noastră 

in rîndurile tinerilor creatori *) 
ne-am adresat compozitorului 
Dumitru Bughici, pictoriței Tia 
Peltz și regizorului Horea Po- 

i pescu, rugîndu-i să răspundă 
j intrebărilor noastre.

Al IlI-lea Congres al Partidu
lui Muncitoresc Romin a dezbă
tut planuri uriașe de dezvoltare 
a țârii noastre in viitorii ani. 
Care sint principalele învă
țăminte pe care le desprindeți 
din documentele Congresului 
pentru creația voastră ?

Pentru un compozitor, ne-a 
spus DUMITRU BUGHICI, este 

I cît se poate de firesc sâ doreas
că fierbinte ca muzica sa sâ p-ă- 
t'undâ in rîndurile maselor 
populare, sâ aducă o contribu
ție la înnobilarea oamenilor. 
Pentru aceasta insă este nevoie 
sâ cunoști profund năzuințele 
poporului. Arătînd că „avîntul 
uriaș ol forțelor creatoare ale 
poporului oferă o sursă inepui
zabilă de inspirație pentru scrii
torii și artiștii noștri" tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej su-

*) Vezi numărul 3474 din 16 
iulie al ziarului nostru.

blinia în Raportul prezentat la 
Congresul partidului câ se cere 
creatorilor „cunoașterea apro
fundată a realităților, studierea 
lor îndelungată, contactul viu, 
permanent al artistului cu oa- 
menii,, muncii". Și pentru noi, 
compozitorii, aceste indicați! au 
o însemnătate primordială. In 
creația muzicală și în muzicolo
gie se pune cu multă gcuitote 
problema reflectării contempd-

maî mult să surprind în imagini 
înfăptuirea socialismului și pe 
constructori» noii lumi. Sînt con
știentă că aceasta presupune 
multiple și neîntrerupte eforturi, 
intre care acela de a fi. la cu
rent (și nu pur .și simplu infor
mativ) cu tot ceea ce este nou 
și reprezentativ pentru transfor
mările revoluționare din jurul 
nostru. Artistul care nu este, cu 
toată ascuțimea sensibilității lui.

socialiste. Teatrul, minunată o- . 
glindă și școală a vieții, are < 
•ntr-o măsură deosebit de mare ( 
darul influențării active ; el j 
poate aduce o uriașă contribuție I 
la transformarea conștiințelor. |
Ci nd o replică bună trece I
rampa, cucerind publicul, este j 
un succes ; der cind un mesaj 
valoros de idei ajunge să ștă- 
pinească, seara de seară, ini
mile spectatorilor, este o victorie

Răspund la ancheta noastră: DUMITRU BUGHICI, 
HOREA POPESCU ți TIA PELTZ

raneității. Sînt pe deplin convins 
că numai o muzică ce se cdre- 
sează constructorilor socia.ismu- 
lui și este pe deplin înțeleasă 
și însușită de aceștia, are șanse 
să dăinuiască in viitor ; numai 
compunînd lucrări muzicale des
pre și pentru cei de astăzi vom 
putea ajunge la cei de mîine.

Documentele Congresului al 
IlI-lea al partidului, răspunde 
TIA PELTZ mi-au confirmat odată 
mai mult și cu o excepțională 
pregnanță, necesitatea de a 
persevera pe drumul artei rea- 
l.ist-socialiste, de a mă strădui

în preajma noului, nu are nici 
ce, nici pentru cine să lucreze.

Regizorul HOREA POPESCU a 
subliniat rolul artei partinice m 
formarea omului nou. Partidul 
adresează artistului cerința ca 
ccesta, cunoscînd tot mai în
deaproape masele muncitoare, 
oglindindu-le viața și munca în 
opere pătrunse de spirit de 
partid, să inrîurească puternic 
conștiința oamenilor muncii, aju 
tindu-i să se debaraseze de ră
mășițele concepțiilor vechi și să 
ajungă, potrivit propriilor lor 
năzuințe, Io nivelul conștiinței

a muncii educativi. Și tocmai 
aceasta încarcă de răspundere 
munca noastră, a celo’r care 
creăm spectacolele, tocmai c- 
ceasta ne stimulează și ne îna
ripează eforturile.

Către care laturi ale dezvol
tării noastre economice și spi
rituale te simți atras și intențio
nezi sâ le oglindești în creația 
dumitale ? Ce-ți propui sâ faci 
pentru a cunoaște mai bine 
viața oamenilor muncii ?

Dorind să slăvesc drumul glo
rios de luptă al partidului, răs

punde DUMITRU BUGHICI, am 
conceput un ciclu de poeme din 
care a.n scris lucrările orche
strale „Evocare" - închinată 
Doncăi Simo și „Poem eroic" i 
dedicat lui Filimon Sirbu. Vreau 
să închei ciclul cu un poem ! 
vocal-simfonic în care să crăt 
aspecte din lupta partidului : 
pentru eliberarea țării de sub 
jugul fascist și aspecte din , 
epoca construcției socialiste.

Cunoașterea vieții poporului, , 
ne-a spus in continuare compo- , 
zitorul Dumitru Bughici, nu tre- i 
buie concepută în mod pasiv. 
Creatorii nu trebuie numai să ' 
privească și să asculte, ci i 
să și ajute la opera de cu’tu- • 
ralizare a celor ce muncesc. 
Numai in Capitală, peste 70 
de compozitori îndrumă for
mațiile muzicale de artiști ama
tori din întreprinderi și instituții, 
ajută la răspîndirea unor cu
noștințe muzicale în cadrul uni
versității populare de muzică. 
Și eu m-am încadrat în această 
muncă obștească. Am participat 
la întilniri cu muncitorii de la 
„Republica**, „Mao Țze^dun" și 
Casa Scinteii unde s-au audiat 
lucrări de-cle noastre și unde

(Continuare în pag. 3-a) 1

Discuțiile au loc la cx- 
poz.ția de la arie. Ver
nisajul nu s-a deosebit de 
cel obișnuit din sălile, ma
rilor expoziții — cp toate 
că el a avut loc pe arie. 
Printr-un arc de triumf din. 
snopi de griu și ramuri verzi, 
pătrunzi în sala expoziției — 
un spațiu limitat intre foi 
de cort și covoare, care adă
postește picturile a trei ar
tiști bucureșteni — Vasile 
Savonea. Bogdan Stihi și. 
Vasile Celmare.

Sub auspiciile. muzeului 
..Siorli" din Capitală, cei 
trei tineri pictori au deschis 
mai întii la căminul cultural 
din Snagov-sat §i apoi la 
arie, o expoziție cuprinzind 
peste 20 lucrări. Exponatele 
oferă vizitatorilor o. tema
tică bogată. Tinerii pictori 
evocă fapte din trecutul de 
luptă a clasei muncitoare, a 
poporului nosțru. sau aspecte 
ale muncii avîntate de con
struire a socialismului in
pair, a noastră. Litografiile 
„înscrierea in gospodăria co- 
lectivă" și „La biblioteca' 
de Vasile Savonea, uleiurile 
„La treieri?’ și „Tingri co
lectiviști de Bogdan Stihi, 
pictura ,,Răscoala 1907“ cit 
și litografia „Grivița 19^3’‘ 
ale^ lui: Vasile Celmare au
reținut .'îndelung atenția ță

ranilor colectiviști și în
tovărășiți, tineri și vîrstnici. 
Dorința lor de a pătrunde 
tainele picturii a fost în
dop inită nu numai prin pri
virea exponatelor dar și
prin discuțiile 
creatori, care, 
mijlocul lor, 
să-i inițieze in „ 
lucrări plastice.

Alături de graficul recol
telor bogate (2.045 kg. ia 
hectar au obținut colecti
viștii), de panoul pe care 
sint înscriși țăranii intovă~. 
roșiți care-au semnat de cu- 
rînd

cu tiiierii 
prezenți în 
s-au străduit 
„citirea'* unei

înscriși țăranii into vă-

cererea de intrare in
G.A.C., de standul bogat de 
cărți, ziare, și reviste, expo
ziția de arta plastica a în
tregit ..punctul guitar al*’ al 
ariei, îmbogățind Ou 6 nouă 
formă de activitate viața 
culturală a comunei.

Pe nesimțite, evenimentul 
surpr'nzutor — o expoziție 
de pictură in sat — a deve
ni! obișnuit. Oamenii au 
mers o dată, de două ori, de 
alte cîteva ori, și la început 
timid, apoi din ce in ce mai 
sigur, au început să-și int- 
părtușească impresiile, să le 
treacă in caietul care, ca la 
orice expoziție, se află ala^ 
turi de toc și călimară. ,^li-a 
plăcut foarte mult „înscrierea 
in gospodăria colectivă'', 
ori lucrarea „La treieriș” a- 
rată așa cum e munca la noi'* 
— sint pentru tinerii pic
tori aprecieri ce țin loc cu 
succes unei cronici de spe- 
eial'tute. Schimbul de im
presii. cunoașterea mai a- 
mănunțită a unor aspecte din 
viața satului nou, socialist, ii 
ajută pe tinerii, expozanți 
in maturizarea creației Ipr.

Expoziția celor trei pic
tori constituie. prin valoet- 
rea ei educativă, un îndemn 
pentru cît mai mulți artiști 
plustici de a veni in contact 
cît mai des cu satul, pentru, 
a contribui la educația ! es
tetică a țăranilor muncitori, 
pentru a-ți îmbogăți ei înșiși 
creația prin suprindereă clo^ 
cotului vieții noi. Bucuria 
cu care a fost primită de țu-' 
rănii muncitori această ex
poziție este o invitație di. 
redă.

FLORICA POPA

Numeroși copii 
din regiunea Sta’in 
își pefrec vacanta 

în tabere
i

Zilele trecute din Orașul Sta* 
lin a plecat spre Năvodari utî, 
tren special cu peste 400 pio-' 
nieri și școlari din regiunea 
Stalin în tabără, pe malul mă2 
rii, ei își vor petrece plăcut O’ 

parte din vacanța lor de vară.
Alții sint la Timișul de Su^21 

Predeal, pe valea Timișului, la,- 
Budila, Zizin. Săliște, Bran sau', 
in alte locuri pitorești, unde’ 
s-au intilnit cu copii din dife.. 
rite alte centre din țară. în re-', 
giunea Stalin au fost organizate- 
in vara aceasta 39 tabere în 
care peste 8.200 de copii iși pa- 
trec vacanța de vară.

Excursiile organizate aproape 
în fiecare zi, focurile de tabără,' 
programele artistice, numeroase* 
le. competiții sportive, serile li* 
terare și concursurile „Cine țtie, 
ciștigă*' toate fac ca zilele 
petrecute in tabără să fie de 
neuitat.



„ENCICLOPEDIE
BOTANICĂ 4 LA YALTA

O pepită de 700 
grame aur pur

Aurul nativ sub formă de pe
pite se intîlriește rar în minerit, 
attt tn rocile. aurifere filoniene cit 
și în cele sedimentare.

Recent, la exploatările aurifere 
Bodaibo din Siberia Orientală la 
tnj.na de au- Artemovski, meca
nicul de hidrdmonitor Tordblin a 
descoperit o pepită de aur pur în 
stare ndtivă cîntărind' 700 de 
gțame.> •

Folosind acidul citric
Recent un colectiv de mun

citori și specialiști de la îer- 
rna „Ekț>ho“ din Phenian a 
făcut o serie de experiențe 
pentru a cerceta influența a- 
cidului citric asupra creșterii 
și dezvoltării embrionului în 
oul de găină.

în două incubatoare au fost 
puse eîte 13 ouă; După 11 zile 
ouăle dintr-un incubator au 
fost scoase și injectate cu cîte 
0,1 grame de acid citric ames
tecat cu singe de vacă în pro
porție de 0.4:122. Ca urmare 
din aceste ouă au ieșit pui 
«întărind în medie cu 40 de 
grame mai mult decît puii 
teșiți din ouăle netratate cu 
acid citric. în unele cazuri 
s-au obținut pui cîntărind 
chiar cu 92 grame mai mult. 
Puii scoși în felul acesta sînt 
perfect sănătoși și se dezvol
tă bine.

Pregătiri pentru Concursul
și Festivalul zzGeorge Enescu/Z

Cvortetu! de coarde, alcătuit 
din muzicieni romini, cere a 
participat la cel de-ol H-tea 
Concurs internațional de le
duri și cvartete ae cocrae 
consacrat împlinirii a 15C de 
ani de io nașterea mere-*-’ 
compozitor german Robert 

Schumann.

La baza organizării periodi
ce odată la trei ani, a Con
cursului șî Festivalului Inter
național „George Enescu" stă 
dorința de a permanentiza țe
lurile cărora marele fiu al po
porului romîn și-a dedicat, în 
cursul întregii sale vieți, for
țele și entuziasmul.

Din întreaga activitate, vas
tă și multilaterală, a lui 
George Enescu, din lungul 
drum al strălucitei sale ca
riere muzicale de genial diri
jor, compozitor, violonist și 
remarcabil pedagog se des
prind cu tărie două din preo
cupările sale de seamă.

Activitatea muzicală a lui 
George Enescu a avut în
totdeauna și o înaltă funcție 
umană. El vedea în muzică a 
minunată cale pentru realiza
rea prieteniei și înțelegerii 
dintre popoare. 
. George Enescu 
eminent pedagog 
piat o pleiadă de 
Preocupările sale
meniu au fost întotdeauna pe 
primul plan chiar în perioa
dele cele mai aglomerate ale 
activității sale.

Hotărînd organizarea triena
lă a Concursului și Festivalu
lui Internațional care poartă 
țiumele lui Enescu, Consiliul 
de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne a dat curs 
Sentimentelor unanime de res
pect și venerație pe care po
porul nostru muncitor le nu
trește pentru opera și activi
tatea marelui său fiu.

Ce omagiu mai nimerit ar 
fi putut oferi poporul romîn 
memoriei marelui Enescu de
cît desfășurarea unui concurs 
în care, periodic, tinerii mu
zicieni să se poată prezenta.în 
fața maeștrilor, să poată păși 
pe calea perfecționării și con
sacrării ?

Cu prilejul Festivalului in
ternațional care îi poartă nu-

mele, maeștri și învățăcei, mu
zicieni consacrați și 
care abia pășesc pe 
inițierii muzicale, 
concertelor și multe 
de amatori de radio 
și străinătate, au prilejul să 
înțeleagă odată mai mult no
blețea ideilor umanitare și 
democratice pe care lej slu
jit prin arta sa marele artist 
romîn.

Strălucitul succes cu care 
s-a încheiat sub toate aspec
tele, prima ediție a acestei

tineri 
drumul 
publicul 

milioane 
din țară

Mari personalități 
muzicale își anunță 

prezența 
la București

a fost un 
care a for
mari artiști, 
în acest do-

muzicale, ușurea- 
sarcina pregătirii 
concurs și festi-

prezent peste 200 ciîrcri de in
formații din partea .*UBor vii
tori concurenți din diferite 
țări au fost primitei la Comi
tetul de organizare.

în anul 1961, concursul va 
avea pe lingă secțiile pentru 
pian și vioară și o secție de 
canto. Este evident încă de 
Pe acum că aceasta va trezi 
un mare interes ații printre 

cît și in 
de mo-

automat in gări
Recent, coiatxxatcri: Inrâ- 

tutului de electronica 5: teh
nică de calcul a! Acadele 
de Științe a RSS Ldtoariene

manifestări 
ză cu mult 
următorului 
val.

Concursul 
tru se bucură de o înaltă a- 
preciere și de prestigiu in 
cercurile muzicale internațio
nale; atît foștii concurenți 
cît și personalitățile care au 
participat în juriile din anul 
1958 au contribuit 
publicînd opiniile 
declarații presei, 
diferite organizații 
ții muzicale despre aceasta.

Recent. Conferința Generală 
a Federației Internaționale a 
concursurilor de interpretare 
muzicală care s-a ținut la 
Geneva a primit în calitate 
de membru Concursul Inter
național ..George Enescu**.

în vederea popularizării, un 
mare număr de prospecte și 
afișe conținînd date despre 
concurs și festival au fost tri
mise în străinătate. Presa mu
zicală de specialitate a reluat 
o serie de informații despre 
concurs. Ca urmare, pînă în

și festivalul nos-

la aceasta 
lor. făcind 
informînd 
și institu

tinerii sciistt vocali 
rindurile amatorilor 
ncă

Sub cc-cducerea
Muzici: dte Ministerul ferS- 
tlmintulu: *i Culturii S cu 
«prijinu! conservatoarelor 
al altor instituții muzicale, 
s-a trecut la pregătirea tine
rilor concurenți romini. Va 
avea loc incă in toamna a- 
cestui an un concurs" naCcr.al 
premergător Coocutjrute? in
ternațional .Xîeorge - &escu"

selecționarea tjnerasr'3caro 
vor reprezenta țara nba«t-ă la 
conctmu: <tn septtsnbne
MCI.

Din juriile concursului m- 
temaț.ona: vor lace parte per
sonalități muzicale din di
ferite țări- Printre cei cane au 
anunțat pini in prezent par
ticiparea. menționăm pe vkho. 
niștii Leonid Kjogar, (U Rg.S-1, 
Henryck Szeryng (Mexic), pia
niștii Ame Fisctter (R P. Un
gară). Halina Steianska (R P. 
Potonă). Pawl Serebreakov 
(U.IL&S.), soliștii vocali Ivan 
Petrov (UJLSS.). Pau! Robeson 
1S.U.A.1. Elisabtth Schwartz. 
»opf (Austria). Dimitrse Uzu- 
nov (R. P. Bulgaria). <hn>orii 
John Barbrroli: iAngp.a Her
bert von Karajan 
Leopold Stokovski 
precum *i eminent, pedagogi 
muzicali Yvonne 
(Franța). Bandrovska
(R. P PoicnăL Nadia Boulan
ger (Franța). Jacques Feschot- 
te (Franța). Gustav Fritsche 
(R.D Germană». Henri Gagr.e- 
bir. (Eveția). Lotte Schdne 
(Austria), compozitorul Jean 
Ateii (Belgia)

De asemenea in cadrul fest. 
valului, va concerta și ma
rele vtoJontst soviete David 
Oistrach. ____

Comitetul 3e organizare 
a Concursului și Festivalului 
international ..George Bneseu" 
Împreună cu CXST.A. va de
finitiva și anunța in țară și 
în străinătate irogramul de
tailat al manifestărilor muzi
cale care vor avea loc in sep
tembrie 1961 la București.

Pentru iubitorii de muzică, 
tineri i "rstnici. Concursul și 
Festival- ! Internațional „Ge
orge Enescu" va însemna cu 
siguranță o minunată sărbă
toare.

au realizat ur. < 
destinat să mic 
tocii (Erî gări a 
so^re fi de pC

irmeze pe câlâ-

Ua ;
memcr--zare„ ca

de

Vegetația luxuriantă ce în
conjoară sutele de sanatorii, 
case de odihnă și locuințe 
ale însoritei Yalta — alcătu
iește o imensă grădină bota
nică. Străjuite de chiparoși, 
umbrite de pini și palmieri, 
înverzite de plantele fără nu. 
măr —■ străzile Yaltei par a- 
devărate alei prin parcurile 
unei uriașe grădini botanice, 
unică prin frumusețea, bogă
ția și întinderea ei. Cu toate 
acestea, două perimetre în
chid — în grădina Nikitin și 
în parcul castelului Voronțov 
- teritorii vaste pe carp se 
concentrează intr-o măsură 
încă mai mare minunile lu
mii vegetale.

Grădina botanică Nikitin 
datează încă din 2812. Așeza
tă afară din oraș pe citevo 
coline, grădina cuprinde pe
ste 1.000 de specii diferite de 
arbori și plante. Pășind pe 
aleile sale aluneci parcă de-a 
lungul meridianelor pămin- 
tului : vegetațiilor nordice le 
iau locul cele din zonele 
temperate, apoi cele tropica
le și ecuatoriale. Nu departe 
unul de altul, bucurindu-se 
deopotrivă de soarele fi cli
ma Crimeii. crește măslinul 
și stejarul, bananul și bradul, 
palmierul și cactusul.,.

Vizitatorul se oprește piin 
da admirație iu fața arbori
lor — gifarM segtMMa, te 
sSrecoarâ prin intuneeiusea u- 
aai «tferârate pidur. de bam
bus, te amaai prrriud a plan
tă ei jdati plini de țepi, in
titulați Jiutba soacrei^ san 
lingi arborele de piari do- 
tind dia J^4. O curiatălate 
a gridinez este ți , .eepecul 
busolă”, o sperie de pm ele 
eărai rwmuri cre«c intotdee- 
una spre sud Mărturia grijii 
cu care rinr păstrate creste 
comori r.e~o dă. intre eltele. 
un stejar m găo-
niZe lisate de ramurile rupte, 
ngrijitorii pateabâ au turnat 
ăuseat spre a apare de be- 
trăute aceri arbore de o 
a«r«SB tenerebUi.

Parcul rettelului foroațoc 
ce se întinde pe bO de hecta- 
re, a rost creat mei in sero- 
tul trecut ca rod ol ■uatrfi 
« perie 2.960 șerbi de-a lan- 
ful a aproape 20 de ani.

Psnuntul ce hrănește bo
gota se ceeetatie este cemo- 
Z.OSS adus de șerbi de pe mo- 
țiiie coutel'Ji f orențov, tor- 
xsi (La Ucraina, Acum în 
ssi.ssxetele poiene se înalță 
cedri de Crinueea șt Liban, 
dki parați ps-amidaii. bradul

m acrW

< Austria),
(S.U.A.),

As truc

O estradă uriașă

O scenă din filmul în curs de montare „Lenln în Polonia- — 
• coproducție polono-sovietică. I.n fotografie : V. I. Lenin în in

terpretarea actorului sovietic M. Provotorov,
Fotef OA.F, » VARȘOVIA

LaTaHiWype malul Mării Bal
tice «-« terminat construcția unei 
uriașe estrade cu o copan late de 
30.000 de executanți. Instalația 
acustică este o construcție îndrăz
neață și originală turnată din be
ton armat.

Arcul ecranului sonor este lung 
de peste 74 de metri și fără stil- 
pii intermediari de susținere a- 
vînd to înălțime de 35 de metri.

Pe panta de verdeață a estra
dei, au fost amenajate banei în 
aer liber pentru 70.000 de spec- 
țoAorit

ii

pe baza -ănui pn»n 
lit dinantte. core 
<raficuiui mtacÂn; 1 
este pus te lețituri 

teoasă de s? 
Mecanismul monat

od:ada lacului 
tilcii ca in zîrâ- 
de rusești...

esxrr_

2.000.000 zile 
de lucru economii

Cîntecul Nibelungilor
Iin șirul marilor poeme 

alcătuite în evul mediu 
„Cîntecul Nibelungilor" o.
im loc cu totul deo-cupă . __

sebit. In țesătura sa artistică 
sînt împletite cele mai vechi po
vești mitologice germanice, cu 
fapte istorice reale din primul 
mileniu al erei noastre și cu în
tîmplări și obiceiuri din vremea 
cînd s-a definitivat poema, a- 
dică de la sfîrșrtul secolului al
XII- lea si începutul celui de al
XIII- lea.

Ca să înțelegem mai bine 
toate acestea va trebui insă să 
ne întoarcem la începutul celui 
dintîi mileniu al erei noastre, în 
Scandinavia șî în Islanda.

Oamenii aceștia din mioiâ- 
noapte luptau din greu cu vitre
giile naturii. Iubeau lumina 
soarelui, dar ec pierea întot
deauna sub cețuri și întunecimi. 
Atunci ei și-au imaginat lumina 
sub forma unui zeu tină* $i fru
mos, un fel de Apolo al Nordu
lui. Acesta era viteazul Balder, 
□cela care în fruntea călăreților 
săi, înarmați cu 
iărx: și săbii 
înfrunta adese, 
ori pe întunecoții 
stăpinitori ci tă
rii cețurHor, arac 
mohoritul Nsflherm. Urind lamina 
și dreptatea, Lok zeul răutăți
lor, descopere singurul mijloc 
prin core aeu Balder putea «ă 
fie doborit S i râcune printr-o 
viofenie. S'-cefe vărsat de fru
mosul Bc»oe' nu eic otteeva 
M l Mi ~ _-L. e • c-- g- 

fatu căre-c se crofe- 
>ect. sea'ă de seară, 

oi tamii de la

mult înainte de anul 1000. Tot 
astfel după cum descoperim 
multe elemente ale legendei 
consemnate de istorie, ca însuși 
numele de NibelUngi.

Preluînd aces’-e străvechi cîn- 
tece lirico-na native, poeții popu. 
lari ai evului de mijloc le*au 
adaptat gustului epocii în care 
trăiau. Au împletit pe firul po
vestirii și alte întîmplări din 
strictă contemporaneitate și 
le-au împrumutat eroilor legen
dei purtările și obiceiurile cava
lerești ale timpului ior.

Așa s-o închegat probabil, 
cam pe la onul 1210, forma de
finitivă a poemei. Scrisă opoi 
de un cîntăreț rătăcitor necu
noscut, păstrată în aproape 
douăzeci de manuscrise cu neîn
semnate deosebiri între ele, eă 
ne-a rămas drept cel mâi im
portant monument ăl literaturii 
vechi germene.

Poema se începe cu versurile 
prin care minnesengerii chemau 
mulțimea să asculte ciudatele și 
singeroaseie isprăvi.

cu draga șî frumoasa Iul Crfnv* 
hlldo.

Niciodată n-g putut să uite 
însă Brunhîlda jignirea care i-0 
adusese Sigfrid, dobîndind-o în 
luptă, nu pentru el, ci pentru 
Gunther numai și numai ca să 
și-o capete pe dulcea lui Crim- 
hilda. O ceartă dintre ea șî 
Crimhilda o întărită și mai mult. 
Prin înșelăciune, aflînd locul 
vulnerabil al lui Sigfrid, întune
catul Hagen îl ucide pe mult iu
bitul soț al Crimhildei la cererea 
rivalei ei Brumhildo și cu Con- 
simțâmîntul regelui Gunther.

De aici, din crima aceasta se 
naște dorința de răzbunare d 
Crimhildei, care o va urmări în
treaga ei viață. Comorile Nibe
lungilor, pe care le dobindise 
Sigfrid prin vitejie, au fost răpi- Jr 
te Crimhildei de către nemilosul 
Hagen și fratele ei Gunther și 
ascunse intr-un loc numai de ei 
știut sub apele Rinului.

Setea de răzbunare a Crim
hildei a crescut- 
Regele hunilor

i ”

Marile poeme ale lumii (XI)

csu cu 1 
vechi ocu’tor 
fniazcnoacte.

°o*e*!ec aceasta Oescre Bcl- 
âer « Lofc core i-rtmehioe ‘.upto 
d nW -?c s ;ntewric, dintre 
b re si rău, c fest c -tatn în 

,^oc_ ae-c rindu ș: ea 
se a‘!c de -act te beze ..Cmte- 
cuiui Nibeiunginx*.

Dar ?ato ce ^f-nolcri istorice 
rec e. vin sc '-floceveze înimife 
oome’-’ilo- c - •"ajzor,ocDte. Tri
burile germanice încep so iz
bească imoeriul reman de opus 
cauți nd so-i prec bogate mo
ștenire. Adeseori regii acestor 
triburi se iupto msc și ««
și se distrug fără cruțare. Ve
chile povesti mitologice ote nor- 
du;ui cane oglindiseră odinioară 
-numai forței naturii, intruchi- 
pindu-le în zei, capătă de a- 
tunci înainte și atribute istorice, 
socioie.

Noi nu știm docâ Sigfrid, fru
mosul și viteazul prinț din Nîe- 
deriand, erpul „Cîntecului Nibe
lungilor", o fi existat in realitate. 
Poporul nu cintă niciodată decît 
pe cei mai dragi eroi ai săi. 
Dacă Sigfrid o ■fi existat, la 
fe ca și in poemele despre 
Rc>ând sau Cidul. ‘ccrocterul de 
beze «I «rauhu a fest cu sigu- 

-.t jch mast Leoeada 
fnc-ul și î teez- Sigfrid 

s -c ar—i cv aceea despre 
h»~ Tos-i Te- Better. PoMestea 
~ ta'ogicâ c că cătat astfel un 
caracter eroic. Din contopirea 
acestor legende s-au născut 
dntece epice populare, ale că
ror nume le găsim cireulînd prin 
Scandinavia și Germania cu

Apoi cintârețul povestea cum 
în Niederland, trăia odată un 
tinăr de o frumusețe și o vitejie 
fără seamăn. Se chema Sigfrid 
por bălai, Sigfrid cu paloșul de 
foc, Sigfrid cel mai bun călăreț 
și cel mai bun vislaș de pe Rin 
și-n toată Marea Nordului. Cînd 
își punea coiful de aur, sabia 
scumpă de argint și încăleca pe 
un căi alb, Sigfrid părea un 
zeu strălucitor ca Balder, dar 
moi puternic decit el.

Și cintârețul povestea apoi 
cum Sigfrid pătrunsese în întu
necata țară a Nibelungilor, 
luptindu-se cu doi prinți uriași, 
cu oastea lor, cu piticul Albe- 
rich, sluga lor credincioasă și 
un balour înfricoșător. In felul 
acesta prin luptă vitejească do
bindise spada vrăjită Balmuny, 
gluga fermecată care îl făcea 
nevăzut numai punlndu-și-o pe 
cap, dobindise necuprinsa co
moară a Nibelungilor, asupra 
căreia apăsa un blestem groaz
nic. Toți cîți stăpineau această 
comoară trebuiau să piară de o 
moarte cumplită, prin foc sau 
fier. Scăldindu-se in sîngele ba
laurului răpus, Sigfrid devenise 
invulnerabil. Numai pe umărul 
sting ii căzuse dintr-un tei o 
frunză pe clnd se scălda. Rămă
sese acolo un singur loc, mi
cuț, prin care nebiruitul Sigfrid 
putea să fie ucis. Dar nimeni 
în ofară de el nu cunoștea a- 
ceastă taina.

Sfirșind cu povestirea acestor 
isprăvi, - - —
tea 
gosă 
6tep.
nege- Burgundies. In căutarea 
ei pornise Sigfrid, pentru 
ea se luptase el in slujba rege
lui burgund și-i dobindise lui 
Gunther fratele ei, pe trufașa 
regină a Islandei : Brunhilda de 
soție. Numai așa își dobindise și 
Sigfrid dreptul de a se căsători

minnesdngerul
despre 

dintre 
deso’e Crimhilda,

cea mai 
femeile

amin- 
gin- 

ccelui 
sora

Vedere din Yolto.

fără margini. 
Atila (sau Etzel 
în poemă) aflînd 
de 
ei o 
soție, 
du-și 
părăsindu-și co

pilul pe care-l avea cu Sigfrid, 
Crimhilda pleacă din Worms, 
marea cetate a Burgundiei, 
jertfindu-se în acest fel pe, ea 
însăși numai din dorința de a 
se răzbuna.

Minnesengerul povestea apoi, 
în versul său însoțit de 
violă, cum la o vreme 
aceea, Crimhilda i-a 
tat pe burgunzi în țara hunilor,^ 
Aici, după un ospăț sîngerosi 
Crimhilda i-a prins pe Gunther 
și pe Hagen, retezîndu4e cape
tele cu 
singură

Aurul 
moarte 
de stăpîn pe Veșnicie ascuns în 
locuri neștiute, sub apele al
bastre ale Rinului,

Așa se termină poema, care 
spre deosebire de „Cîntecul lui 
Rola nd “ sau „Cîntecul castei lui 
lgor“ nu proslăvește forța băr
bătească, ei voința feminină, 
fapt specific tuturoT marilor 
poeme germanice, ca o dovadă 
netăgăduită a urmelor de ma
triarhat ce dăinuiesc pînă tîrziu 
in evul mediu, la popoarele din 
nord. Pentru că, la drept vor
bind „Cîntecul Nibelungilor”, 6- 
cjlindește, de fapt, deprinderi 
gentilice, care moi stăruiau în
că în lumea .triburilor de la 
miazănoapte din secolele al 
IV-lea și ol V-lea. De aceea 
motivele „ifrgeful versat" prin 
mișelie, ca și ai răzbunării cu 
orice preț din „Cmtecul Nibe
lungilor* se aseamănă in Inten
sitate cu acelea care se află în 
poemele hbmb'rice, poeme 
râsfrîng în cuprinsul lor — 
cum se știe — mentalitatea 
tillcă tîrzie a lumii eline.

Așa se terminau prea 
geroasele isprăvi prin etne ve
chii minnesangferi cintou pe Sig
frid, vitejia și -dragostea neînti
nata, dar osîndeau pe regii cel 
cruzi ți ucigași ai -celor drepți.

AL. Mlffttl

frumusețea 
cere de 
Jnfring în
dure rea,

de 
dupâ 
invi-

mina ei, vîrîndu-și apoi 
spada în piept, 
blestemat le adusese 

tuturor și rămăsese fără

•----

care
re

gent

sin-

Fumatul dăunează sănătății
nei, sârba ambasadorului, iar
ba contra tuturor relelor, iar 
naturaliștii au denumit-o plan
ta „nicotină tabccum" după 
numele ambasadorului Jean 
Nicot.

La început se „priza" adică 
se trăgea pe nas direct, fără 
să i se dea foc după ce era 
zdrobit iar la sfirșitul secolu
lui XVIII, a început să 
folosită pipa.

Tabacul se compune

a-

Unii încep sc fumeze de 
te o virsti fragedă. Copiii fu
mează din simplă curiozitate 
sau pentru a părea mai ma
turi și astfel devin fumători 
pasionați riscind să ajungă 
maz tirziu oameni bolnavi.

Tabacul se obține din frun
zele plantei ..Nicotină taba- 
cum- cure conține cea mai 
înșelătoare otrată. Această 
plantă a fost cunoscută de 
marinarii care l-au însoțit pe 
Columb pe insula Guanahani 
(San Salvador sau Tabago) în 
anul 1492. Băștinașii din
ceastă insulă inspirau fum 
dintr-o plantă sălbatică numi
tă „petun" 
au numit-o

Călugărul
1518 trimite 
prin Fernand de Cortez regelui 
Carol Quintul iar călugărul 
Andre Thevet trimite semințe
le din Brazilia lui Henric al 
III-lea regele Franței pe nu
mele de „iarbă de Casoba". 
Spaniolii au început s-o în
trebuințeze împotriva dureri
lor provocate de răceală. Am
basadorul Franței la Lisabona 
Jean Nicot de Willemain, care 
suferea de rinichi o întrebu
ințează și el și-i trimite Cha- 
terinei de Medicis semințe 
pentru că și ea suferea de a- 
ceeași boală. Din Franța s-a 
răspindit în toată lumea sub 
diferite denumirii iarba regi-

pe care spaniolii 
tabago.
Ramono Pane în 
semințele plantei

fie

din

0,05 gr.iar doza mortală este 
luctă odată.

Fumatul de zi cu zi 
intoxicație cronică 
tabagism, boală pe 
inzilnim la toți fumătorii sub 
diferite semne.

Intoxicația acută cu tabac o 
găsim maz ales la începători 
fiindcă organismul lor nu s-a 

o- 
trard. Literatura medicală ci
tează moartea unui copil de

duce la 
numită 
care o

obișnuit incă cu aceariă

SFATUL MEDICULUI
apă, amoniac, acid azotic, 
materii azoroase, grăsimi, sub
stanțe alcaline, hidrocarburi 
cancerigene (dau naștere la 
cancer) și nicotină 1—10 la 
sută. Nicotină este un alcaloid 
(otravă foarte puternica) care 
devine obișnuință pentru or
ganism, iar în contact cu ae
rul primește o culoare brună 
roșie, ceea ce se vede pe de
getele fumătorilor. Faceți un 
mic calcul din datele expuse 
mai jos și veți vedea ce in
spiră cei care fumează ! Din- 
tr-o țigară se formează 500- 
1000 cm.c. fum iar un fumător 
fumează 20 de țigări în me
die pe zi. O țigară conține 
aproximativ 1,5 mg. nicotină

2 ani care a tras fum din 
pipa bunicului. Intoxicația a- 
cută se produce prin efectul 
otrăvitor al nicotinei care in
tră in singe odată cu oxidul 
de carbon și se fixează 
globulele roșii din sîtige. 
ceastă intoxicație acută o 
noaștem după arsuri îh 
greață, diaree, dureri de sto
mac, balonări, amețeli, palidi
tate și leșin. Bolnavul trans
piră și tremură, acestea fiind 
primele semne de intoxicație, 
iar dacă nu se iau măsuri in
toxicația poate deveni morta
lă in 4 — 24 ore prin oprirea 
inimii. Dar acestea sînt ca
zuri rare. în viața de toate 
zilele găsim deobicei forme 
ușoare de intoxicație din care

pe 
A- 

cu- 
gît,

bolnavul după un somn pro
fund se trezește cu dureri 
mari de cap. Tabagismul poa
te avea și alte efecte nefaste. 
La unii din fumătorii care 
întrec măsura se formează 
răni în gura și pe buze care 
apoi se pot transforma în can
cer. Dar fumătorii pot avea și 
alte neplăceri, care deși „mă
runte* produc indispoziție. 
Așa, de pildă, ei au gust amar, 
au o voce răgușită, n-au poftă 
de mîncare... Majoritatea 
tabagicilor suferă de gastrite, 
ulcer la stomac, diferite alte 
boli. Fumatul produce mari 
tulburări mai ales sistemului 
nervos (oboseală permanentă, 
scăderea memoriei, insomnie, 
tremurături) etc. Din fumători 
se recrutează „tușitorii cro
nici". S-a constatat că 90 la 
sută -din totalul bolnavilor de 
cancer bronho-pulmonar pro
vin dintre fumători. Angina 
de piept, infarctul miocardic 
sînt o urmare directă a fuma
tului.

Fumătorii cronici care con
sumă și alcool fac nevrită op
tică, boală care poate duce la 
orbire.

Tocmai de aceea trebuie să 
socotim nicotină un dușman 
periculos ni sănătății oameni
lor.

Trotuare Încălzite
Recent, la coltul străzii Kuz- * ' 

neski Most și Petrovka din 
Moscova, ing. Boguslavski de 
la Institutul de poduri și șo
sele din Moscova, a realizat 
pentru prima oară în U.R.S.S. 
trotuarele încălzite. .

instalația de încălzire a as
faltului se face cu ajutorul u- 
nor țevi îngropate, cu un li
chid antigel, alimentate de o 
căldare specială.

Țevile calde îngropate încăl. 
zesc asfaltul, topind zăpada și 
gheața. In viitor, deoarece nu 
este posibilă încălzirea tuturor 
trotuarelor, în cele mai frec
vente puncte ale capi tatei so
vietice se vot monta și alte 
sisteme de încălzire, utilizînd 
încălzirea macadamului în lo
curile cele mai frecventate din 
fața stațiunilor de metrou, ma
gazine și teatre cu ajutorul u- 
nor canale străbătute de aer 
cald.

De altfel, două astfel de ca. 
nale au și fost deja construite 
sub trotuarul străzii Petrovka.

Dr. ION ClMPEAN Soit cu parașuta.

t
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Răspundem tinerilor 
care vor să urmeze 

școlile tehnice de maiștri
ȘTEFAN GHEORGHIȚA

— TItu, Bucurețti : MIR
CEA FÎCIU - Tg Neamț, 
Bacău :

Admiterea în jcolile teh
nice de maiștri se face pe 
baza recomandării între
prinderii sau instituției de 
unde provin candidații, în 
ordinea rezultatelor obținu
te la examenul de admite
re și în limita locurilor dis
ponibile.

înscrierile la examenul 
de admitere se fac între 
1—29 august la sediul fiecă
rei școli sau la centrele 
fixate de minister, institu
ția sau organizația centrală 
tutelară.

VIRGIL CORUI, Timi
șoara ; GHEORGHE VELI- 
CU — București ; MARIN 
BRĂTULESCU - Galați:

La examenul de admitere 
în școlile tehnice de maiș
tri se primesc candidați 
dintre muncitorii fruntași 
în producție, buni organi
zatori ai locului de muncă, 
absolvenți ai școlilor profe
sionale, absolvenți ai gim- 
naziilor industriale, absol
venți ai școlilor inferioare 
de arte și meserii și absol
venți al școlilor inferioare 
și practice de mineri și de 
agricultură, muncitori cu 
practică în meseria pentru 
care s-au pregătit în școa
lă de cel puțin 3—5 ani (3 
ani pentru sectoarele agri
col, minier și construcții și 
5 ani pentru celelalte sec
toare de activitate econo
mică) cu stagiul militar sa
tisfăcut, fără a fi depășit 
vîrsta de 35 de ani.

MIHAI ARCAN - N&- 
Săud ; VASILE CLUCERU
— Pitești:

înscrierea Ia școala de 
maiștri se face pe baza u- 
nel cereri însoțită de urmă
toarele acte : certificatul de 
naștere (copie legalizată de 
școala la care se înscrie); 
certificatul de studii (în o- 
rlginal); certificatul de să
nătate ; declarație tip din 
care să rezulte starea ma
terială a candidatului; *- 
deverință de practică în 
meserie, eliberată de între
prinderea unde lucrează; 
recomandarea întreprinde
rii sau instituției unde lu
crează ; dovada de satisfa
cere a stagiului militar.

Vizita medicală se va 
face în zilele de 30—31 au
gust.

Certificatul de sănătate, 
declarația asupra situației 
materiale, adeverința de 
practică în meserie și re
comandarea întreprinderii

INFORMA ȚII
Cu ocazia zilei de 30 iulie, 

Ziua solidarității afro-asiatice 
cu Republica Congo, Liga ro- 
mînă de prietenie cu popoare
le din Asia și Africa a trimis 
Secretariatului Permanent al 
Consiliului de Solidaritate 
afro-asiatică de la Cairo o te
legramă în care își exprimă 
solidaritatea cu poporul ©ango
lez care luptă pentru menține
rea independenței sale, pentru 
încetarea agresiunii colonia
liste Și retragerea imediată a 
trupelor agresoare.

★
în stațiunea Eforie a avut 

loc un simpozion de balneolo. 
gie și fizioterapie pe diferite 
teme,' specifice litoralului, ca : 
reumatologie, ginecologie și 
t.b.c extrapuimonar.

Au participat medicii care 
lucrează în stațiuni, precum și 
medici și cadre medii sanitare 
detașate pe litoral.

în cadrul simpozionului au
fost prezentate numeroase re
ferate medicale care au ilus
trat grija permanentă ce se a- 
cordă eficacității tratamentu
lui balnear.

★
In cadru! turneului pe care 

îl întreprinde In țara noastră, 
Ansamblul macedonean de 
cântece și dansuri din R. P.

Școala Populară 
de Arfă din Arad
anunță concurs pentru ocu
parea următoarelor posturi:

— 2 catedre canto
— 1/2 normă catedră flaut
— 1/2 normă catedră cla

rinet
— 1/2 normă catedră 

trompet
— 1/2 normă catedră 

trombon
— 3 catedre acordeon
«w 1/2 normă catedră pian
— 1 1/2 normă catedră 

vioară
— 1/2 normă catedră vio

loncel
— 1/2 normă catedră ghi

tară . _
— 1/2 normă catedră 

mandolină
— 1 normă coregrafie
— 1 normă catedră core- 

petiție
— 1 normă catedră acto

rie
— 1/2 normă teatru de 

păpuși
Concursul va avea loc în 

ziua de 2*7 august I960 la 
sediul Școlii din Arad, Bd. 
Republicii nr. 85 telefon 
36-80.

Cererile și actele legale 
se vor depune pînă la data 
de 15 august 1960 ia secre
tariatul Școlii. 

trebuie să aibă o dată re
centă de eliberare.

ION DUMBACA - Rîm- 
nlcu Sărat; VICTOR PLO- 
EȘTEANU - Vatra Dor- 
nei:

Examenul de admitere în 
școlile tehnice de maiștri 
se va ține între 1—10 sep
tembrie și constă din mate
ria prevăzută în programa 
analitică a școlilor profesio
nale : matematica — scris 
și oral ; tehnologia meseriei 
— oral, desen tehnic (lucra
re grafică și citirea desene
lor) — probă obligatorie 
numai pentru anumite sec
toare care pun accentul 
deosebit pe cunoștințele de 
desen (metalurgie, cons
trucții, transporturi, petrol 
etc.). Subiectele pentru 
lucrările scrise se stabilesc 
de comisia examinatoare 
astfel încît să combine pro
blemele de aritmetică cu 
cele de geometrie legată de 
specificul meseriei, exerci
ții de algebră.

Proba grafică va consta 
din proiecția unei piese spe
cifică meseriei expusă în 
fața candidatului.

Probele orale vor consta: 
la matematică într-o între
bare teoretică de geome
trie, rezolvarea unei pro
bleme de trigonometrie și 
algebră. La tehnologia me
seriei : descrierea unui uti
laj principal din sectorul 
respectiv al meseriei (ma
șini unelte, aparate, dispo
zitive speciale) principiul 
de funcționare, elementele 
componente, metodele de 
lucru etc., o întrebare asu
pra proprietății unor ma
teriale și folosirea lor din 
sectorul respectiv al mese
riei.

GHIȚA NISTOR - Tg.- 
Jiu; PUIU IONESCU- Lu
goj ; CONSTANTIN CHI
BIȚA - Craiova ; LIVIU 
PISICA — Dornești :

Vă indicăm cîteva din lo
calitățile în care se găsesc 
școli tehnice de maiștri 
pentru Industria petrolului 
și chimiei: Bacău, Borzești, 
București, Ocna Mureș, 
Cîmpina, Ploești, Tirgoviș- 
te, Făgăraș, Tirnăveni.

Pentru a cunoaște amă
nunțit adresele școlilor teh
nice de maiștri vă reco
mandăm să citiți „îndru
mătorul pentru admiterea 
în școlile tehnice și tehnice 
de maiștri pentru anul șco
lar 1960—1961”, care a fost 
editat nu de mult de Mini- 
sterul învățământului și 
Culturii șj se găsește In li
brării.

Bulgaria a prezentat sîmbătă 
seara un spectacol la Teatrul 
de vară „23 August" din Ca
pitală.

Spectacolul sa bucurat de 
succes.

*
în cadrul întrecerilor dintre 

membrii Asociației columbo
file din R.S. Cehoslovacă, sim- 
bătă dimineața s-a dat star
tul din gara Gonstanța Unui 
număr de 7.000 de porumbei, 
în seara aceleiași zile porum
beii călători au fost așteptați 
la Praga, Katovice, Pardubice, 
Ostrava și în alte localități 
din R. S. Cehoslovacă.

(Agerpres)

(Urmare din pagina 1-ă) 

om primit sfaturi și sugestii va
loroase. împreuna cu compozi
torul Diamandi Gheciu am scris 
broșuri despre formele muzicale 
vooale, despre formele și genu
rile muzicii instrumentale. Vreau 
să mai aduc și alte contribuții 
la sprijinirea iubitorilor de mu
zică.

In mod deosebit, răspunde TIA 
PELTZ, mă prdocupă aspectele 
concrete, cu potențial plastic, le
gate de ridicarea nivelului de 
trai și de culturalizarea oame
nilor muncii de la orașe și sate. 
Este greu de a prezenta în cu
vinte, și încă sub titlul de pro- 
iect, ceea ce ochiul desenatoru
lui vede pînă la detaliu ; iată 
totuși cîteva exemple. O lucrare 
intitulată „In vacanță0 va căuta 
să ofere, sintetic, o imagine o 
noului : pe ulița satului studenta 
se îndreaptă spre casă, alături 
de mama ei, o simplă țărancă. 
O temă ca „Mobilă nouă la sot“ 
va căuta să pună in valoare 
bucuria și demnitatea omului 
muncitor de pe ogoare pe cpre 
numai socialismul l-a ridicat la 
o viață omenească.

Continuînd o anumită expe
riență cîștigâtă, proiectez o sui
tă de desene cu subiecte cri
tice la adresa manifestărilor ob 
scurantiste și retrograde, spe
cifice vremurilor apuse : „La fă- 
cătoarea de minuni**, „Pețitul** 
etc.

Dar principala mea strădanie 
va avea drept obiectiv, bineîn
țeles, înfățișarea eroilor înain- 
tați ai vieții noastre. Voi fi feri
cită să aduc chipurile lor în ex
poziții, ca și în paginile ziarelor 
noastre. Iar pentru aceasta voi 
colinda neobosită orașele și sa
tele patriei.

Ca regizor, spunea HOREA 
POPESCU întrebarea aceasta mă 
pune în dificultate Realizata*

Telegramă
Cu ocazia manifestațiilor 

festive ce au loc între 30 șl 
31 iulie la Tananarive pentru 
* marca proclamarea inde
pendenței Republicii Maigașe, 
tov. Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romine, a 
trimis președintelui Republi
cii Maigașe, Philibert Tsira- 
nana o telegramă de felicitări.

în telegramă se exprimă 
calda simpatie cu care po
porul romln privește dobîndi- 
rea independenței naționale 
de către Republica Maigașe 
și urări de prosperitate și 
progres poporului malgaș.----•----
Lucrările Conferinței 

sindicatelor 
din întreprinderile 

de construcții
Vineri și sîmbătă au avut loc 

în Capitală lucrările Conferin
ței sindicatelor din întreprinde
rile de construcții și din indu
stria materialelor de construcții. 
Au luat parte 282 delegați aleși 
în adunările generale și în con
ferințele sindicale, precum și 
numeroși invitați.

La lucrările conferinței au 
participat tovarășii Gheorghe 
Paloș, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor, și Vasile 
Posteucă, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Siste
matizare

Raportul prezentat de tov. 
Andrei Horvath, președintele 
C.C. al sindicatului, a înfățișat 
activitatea Comitetului Central al 
acestui sindicat de la alegere și 
pînă în prezent, precum și sar
cinile ce revin sindicatelor din 
această ramură în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al III-lea 
al P.M.R,

în încheierea discuțiilor, to
varășul Gheorghe Paloș a expus 
sarcinile Ce stau în fața C.C, al 
Uniunii și sindicatelor din între
prinderile de construcții și din 
industria materialelor de con
strucții, in vederea îndeplinirii 
Hotărîrilor Congresului al lll-lea 
al P.M.R. și, în special, a pla
nului de construcții pe acest an.

Conferința a adoptat o hotă- 
rîre care cuprinde măsuri me
nite să ducă la ridicarea nive
lului activității C.C. al Uniunii 
și a sindicatelor din întreprin
derile din industria de construc
ții și materiale de construcții.

La secția apardtaj a Uzinelor „Electroputere* din CnPiova este amenajat un frumos stand de 
cărți. Numeroși tineri cumpără cărți de aci pentru biblioteca personală.

Creația artistică și pasiunea noului
rul sintezei scenice numită spec
tacol e regizorul, îhtr-adevăr; 
dar el este acela care însufle
țește textul dramatic ăl autoru
lui. Voi fi fericit dacă autorii 
noștri dramatici ne vor oferi cit 
mai des și cît mai multe pri
lejuri de a pune în scenă piese 
cu un înalt conținut de idei, 
piese contemporane în cel mai 
deplin înțeles al cuvîntului. Voi 
fi fericit dacă eroii pieselor care 
îmi vor fi încredințate vor a- 
păre ca oamehii cei -mai înain
tați ai zilei de astăzi, ca propa
gandiști ai viitorului.

Aș primi cu o deosebită bu
curie să realizez spectacole cu 
pieste - oglindă a vieții noi din 
satele nodstre. Tema îmi este 
familiară, sîrit totuși conștient 
că va trebui să fac eforturi pen
tru a cunoaște mai adine viața 
sdtului colectivizat, modifică
rile în structura psihologică 
a țăranului nostru, ca urmare a 
năilor relații sociale.

Realitățile etapei desâvîrși- 
rii construcției socialiste nece
sită mijlouce artistice superi
oare, capabile să le înfățișeze 
îh întreaga lor complexitate și 
măreție. Cum te pregătești Să 
faci față acestor cerințe și exi
gențe deosebite ?

Din ceea ce s-a realizat pînă 
acum îh domeniul muzicii, de- 
clară DUMITRU BUGHlCl, re- 
iese în evidență faptul că rea- 
litdtea noastră nouă poate fi și 
trebuie să fie reflectată intr-un 
mod foarte complex în muzica 
programatică. Muzica cu pro
gram, cu un subiect precis, se 
adresează 'mai direct gloduri
lor și sentimentelor Oamenilor 
muncii, este mai ușor înțeleasă 
și îh acest fel afe și o mare 
capacitate mobilizatoare. In 
afară de muzica programatică 
o mare însemnătate o are și 
cîntecul de masă. Personal mâ 
voi strădui să dau acele cîntece

TINERI POEȚI

CÎNTECUL STRĂZII
Strada noua, unde-s oare 
Izbele din vechii ani ? 
Unde-i crunta mutilare 
Scrisa-n prag la fiecare 
Cu obida și catran ?
Alții străzii mele-s ochii, 
Alta vorba prin vecini. 
Parcă vintul apriliu 
l-a-nfoiat pe lujeri rochii 
De zorele și lumini.
Blocuri noi cu alb de floare.» 
Pilcuri, zdraveni muncitori 
în risipa de culoare 
Trec rîzind de-cftîta soare 
Pe sub geana lor în zori.
Ziduri noi, vremii aceste 
Zimbet alb, strălucitor, 
Vă urcară ca-n poveste 
Din țarină sus la creste 
Comuniștii, steagul lor.

ION CAZAN

de masă pe care știu că le aș
teaptă cu drag oamenii muncii, 
însoțind faptele și visurile lor.

TIA PELTZ : Pentru artistul 
plastic carnetul de schițe re
prezintă aproximativ ceea ce 
este reportajul pentru roman
cier : o vastă rezervă de mate
rial uman viu. A surprinde ti
puri in mișcare, a creiona toc
mai dinamica muncii oamenilor, 
a reda „la ©ald“, ca să spun 
așa, cît mai mult posibil din 
mobilitatea spirituală cane îi 
caracterizează pe cei ce mun
cesc, iată marile sarcini pe care 
le poartă carnetul de schițe, 
pentru ca mai tîrziu, în atelier, 
să înceapă procesul desăvîrșirii 
imaginei plastice. Sînt hotărîtă 
să cutreier cu carnețelul de 
schițe diferite regiuni realizind 
cit mai multe, nenumărate notări 
directe. Vreau să pătrund mai a- 
dine decît pînă acum sufletul 
contemporanilor noștri, în așa 
fel încît desenul sau gravura 
mea să prezinte publicului nu 
un model oarecare, nu o prive
liște oarecare, ci imaginile pur- 
tînd amprenta construcției so
cialiste, minunății constructori 
ai epocii de desăvîrșire a socia
lismului, oameni a căror frumu
sețe interioară se răsfrînge pe 
chipurile lot.

De lă început trebuie spus, 
subliniară regizorul HOREA 
POPESCU că ârborarea celor 
mai variate și mai îndrăznețe 
forme îh realizarea spectacole
lor noastre e nelimitat posibilă, 
numai atunci cihd gîhdirea noa
stră artistică e rezultanta celor 
măi ferme și clare poziții parti
nice.

Teatrul de astăzi, teatrul 
realist socialist, trebuie sâ-Și 
însușească mișcarea vremii, să 
țină pasul cu viața, cu di
namica ei actuală. Spații vas
te de joc, care să permită miș
cări ample și iuți, un dialog con
centrat, dar răscolitor, ma

rile elanuri exprimate lapi
dar și dinamic, sînt cerute de 
actualitatea noastră. Fără a 
nega aici alte posibilități de 
montare corespunzătoare anu
mitor piese, îmi declar preferința 
pentru montările agitatorice, 
urmărind o comunicare directă 
cu sala, pentru q-l face P€ 
spectator părtaș direct la acți
uni, pentru a-l activiza și a-l 
determina să ia neapărat o 
atitudine față de evenimen
tele ce se petfec pe sce
nă. Tin să mă explic, în sen
sul că, prin activizarea spectato
rului, înțeleg rolul de tribună 
combativă și emoțională pe 
care trebuie s-o aibă teatrul, 
irnprimînd spectatorului senti
mente puternice, îrrtr-o direcție 
precisă.

Caracterul popular al spec
tacolelor oglindind actualitatea 
noastră cere astfel de montări 
agitatorice, al căror rezultat este 
activizarea spectatorilor.

Ce răspunderi revin tinerei 
generații de creatori în abor
darea problemelor actuale ale 
societății noastre în opere artis
tice ?

DUMITRU BUGHlCl : Avbm 
compozitori tineri de talent, 
dintre care voi numi pe Tiberiu 
Olah, Anatol Vieru, Lautețlu 
Profeta, Radu Păladi, Theodor 
Grigoriu, Radu Șerban, Aurel 
Stroe și alții. Și se ridică noi 
cadre de valoare. Așadar, în 
ceea ce-i privește pe compozi
tori, întrebarea privește , un 
front larg și care, intr-adevăr, 
trebuie sâ-și cunoască răspun
derile. Cred că succesul ,crea- 
ției fiecărui ■ compozitor tihăr 
poate fi determinat de cunoaș
terea vieții, de îhsușirea măies
triei și a unei concepții artistice 
care să tindă spre afirmarea 
propriei personalități dar să 
nu vadă originalitatea în sine, 
ca o soluție salvatoare. Reali-.

Brigada artistică de agitație a 
întreprinderii I.R.E.B. din Capita
lă pregătind un nou spectacol.

Foto : D. CONSTAN TI NESCU- - e- -  
0 importantă 

manifestare științifică 
— Congresul 
internațional 
de automatică

Acad. Gr. Moisil, vicepreședin
tele Comisiei de automatizare a 
Academiei R. P. Romine, condu
cătorul delegației țării noastre la 
primul congres internațional de 
automatică, care a avut loc re
cent la Moscova, a împărtășit ți
nui redactor al Agenției Romine 
de Presă „A ger preș* impresii de 
la această importantă manifestare 
internațională.

„Congresul internațional de au
tomatică de la Moscova, organi
zat de Federația internațională 
de automatică, a spus acad. Gr.

- Moisil, este prima manifestare in
ternațională dm acest domeniu al 
științelor.

Delegație țării noastre, alcătui
tă din specialiști in domeniul au
tomaticii, a prezentat la congres 
o serie de comunicări care au 
fost primite cu viu interes.

Pentru țara noastră acest con
gres a fost important din mai 
multe puncte de vedere. Pe de 
o parte a constituit un prilej de 
a face cunoscută, în cadrul unei 
mari reuniuni științifice interna
ționale, actiritatea desfășurată în 
țarc noastră în domeniul automa
ticii. Pe de altă parte au fost 
stabilite noi relații științifice cu 
specialiștii din numeroase țări, 
care vor avea drept consecință 
lărgirea schimburilor de lucrări 
și de experiență.

Congresul are o mare impor
tanță și prin materialul foarte 
bogat de cercetare științifică pus 
la dispoziția participanților și 
care, folosit de cercetătorii noș
tri, Va contribui la aplicarea in 
cele mai bune condițiuni a sar
cinilor de mecanizare puse de 
partid în fața industriei romi- 

I nești. După cum se știe, proble
ma automatizării ocupă un loc 
de seamă în documentele celui 
de-al ÎJI-lea Congres al P-M.R. 
Automatizarea industriei noastre 
este o sarcină de frunte pentru 
oamenii de știința, inginerii și 
tehnicienii noștri.

(Agerpres)

tatea dovedește că nu există 
o astfel de soluție. Trebuie să 
milităm pentru accesibilitate}i 
simplitate, nu însă pentru sim
plism.

TIA PELTZ : Ce sarcini revin 
tinerei generații de creatori ? 
Să pătrundă, prin conduită și 
înțelegere, în vastul proces e- 
fervescent al muncii poporului. 
Să dea o mină de ajutor pentru 
înfrumusețarea cadrului în care 
trăiesc oamenii — in primul rind 
înfrumusețarea locurilor de 
muncă. Să educe gustul estetic 
al maselor muncitoare. Să fie 
multilateral dezvoltați : un plas. 
tician trebuie să fie și un pro
pagandist înfocat al muzicii, și 
invers. Se înțelege că pentru 
toate acestea trebuie să învă
țăm, să ne dezvoltăm neconte
nit noi înșine. Nici un moment 
să nu fim simpli spectatori. Să 
milităm pentru frumos, pentru 
umanismul socialist, să fim ca 
oameni și ca artiști demni de 
epoca noastră.

Actuala generație tinără de 
creatori, spunea HOREA PO
PESCU, va trăi în epoca desă- 
vîrșirii construcției socialiste și 
a zorilor comunismului in pa
tria noastră. Pentru a putea da 
atunci ceea ce se va cere de 
la creatorii de artă, trebuie ca 
acum, în anii tinereții, să se 
pregătească intens, cu pasiune 
și seriozitate. Măsurînd munca 
noastră cu etalonul cerințelor 
viitorului (nu prea îndepărtat, 
dimpotrivă) va trebui să fim in
finit mai exigenți. Dacă nu ne 
vom îmbăta de primele succese, 
dacă autocontrolul muncii 
noastre va funcționa bine și mai 
ales dacă vom ține pasul cu 
viața, atenți la toate semnele 
noului, vom reuși să ne Integrăm 
în viitorul căruia, în tot sufle- 
tul, vrem să-i aparținem prin 
conștiința noastră, prin creația 
noastră.

Reducerea unor tarife de transport 
cu navele fluviale pe Dunăre 

și Canalul Bega
Recent Consiliul de Miniștri 

a adoptat Hotărîrea cu privire 
la reducerea unor tarife de 
transport cu navele fluviale 
pe Dunăre și Canalul Bega.

în Hotărîre se prevede prin
tre altele că grupurile de tu
riști, școlari și studenți de 
10-30 persoane beneficiază de 
o reducere de 20 la sută, gru
purile de 31—60 persoane, de o 
reducere de 30 la sută, iar 
cele compuse din peste 61 per
soane, de o reducere de 40 la 
sută.

în sezonul de vînat și pes
cuit, pentru vînătorii și pes
carii amatori, în grupuri de 
cel puțin 3 persoane, se acor
dă o reducere de 50 la sută.

De asemenea, pentru călăto

„Ții la marca fabricii?66
(Urmare din pagina l-a) 

renumele ei. Dar dovedesc 
toți acest lucru prin fapte ?

— E rușinos cum gîndește și 
muncește Ene Gabriel — spu- 

| nea în cuvîntul său Dumitru 
Neagu de la cazangerie. Cînd 
nu lucrezi cu pasiune faci 
lucru de mîntuială. Așa face 
el. ,.Las-că trece piesa la con- 
trol“— îșî spunea adesea. Dar 
ce se întîmpiă cu această pie
să mai departe ? Unde merge 
ea și cui folosește ? La acest 
lucru nu se mai gîndește 
Ene.

— Cu ce dovedesc tinerii 
din secția turnătorie că țin 
la marca fabricii ? — a in
tervenit în discuție Nicolae 
Nastasiea. De la Uzinele de 
vagoane „Gheorghi Dimitrov" 
din Arad a venit o reclama- 
ție cum că din piesele turnate 
și livrate de uzină multe tre
buie să fie remaniate. Ce au 
de spus turnătorii despre a- 
cest lucru ? Au gîndit oare 
cei care au lucrat piesele, cei 
care au bătut poansonul, con
trolorii de calitate că odată 
presa plecată din uzină anga
jează obrazul uzinei, al nos- 
stru al tuturor ?

Pe adresa uzinei au sosit și 
alte scrisori din partea altor 
întreprinderi : ,.Timpuri Noi" 
și „23 August** din București, 
„Ernst Thâlmann“ și „Steagul 
Roșu“ din Orașul Stalin etc. 
Au sosit și unele scrisori a- 
dresate direct tinerilor. „Noi, 
se spune în scrisoarea adre
sată de tinerii constructori de 
ia întreprinderea de construc
ții siderurgice Hunedoara că
tre comitetul U.T.M. al Uzi
nei „Progresul" — întîmpinăm 
multe greutăți din partea uzi
nei voastre. Ne trimiteti unele 
produse de calitate necores
punzătoare, finisate fără gri
jă. La conducta de 500 tron
soane de 1,50 m.l., sudura nu 
a fost făr°tă ^respunzător. 
Lucrările su o?} men tare efec
tuate pe șantier au întîrziat 
montarea conductelor șj au 
ridicat prețul de cost al con
strucției. Șuberul de fum — 
agregat din fontă — necesar 
pentru cuptorul Martin nr. 4, 
a trebuit să-l dăm la fier 
vechi. Cum ne-ati ajutat în 
muncă din moment ce toată 
fonta era plină de pori iar apa 
a pătruns în agregat ca intr-un 
burete ? Noi ne gîndim că 
au o vină și tinerii din secția 
turnătorie. Nu s-ar prea pu
tea spune câ ei tin la marca 
fabricii...*

— Să ții la marca fabricii 
— spuneau mai multi vorbi
tori—înseamnă ca orice pro
dus, orice piesă cît de mică 
ar fi ea. să zicem' un șurub 
sau o piuliță, să fie lucrată 
cu cea mai mare atenție, gri
jă și migală.

— Să luăm de pildă osiile, 
spunea tovarășul Ștefan Pe- 
trila, director administrativ al 
uzinei, vechi muncitor strun
gar. Multe din acestea sînt 
rebutate din pricina neaten- 
ției unor tineri de la forjă 
ca și din neatenția unor ti

riile dus-întors, în zilele de 
sîmbătă, duminică și luni, ta
xele de călătorie se reduc cu 
25 la sută.

Hotărîrea prevede totodată 
reducerea cu 50 la sută a ta- 
rifelor pentru deplasarea for
mațiilor artistice în turneu.

Pentru excursii în grupuri eu 
mai mari NAVROM închiriază 
prin agențiile București, Ga
lați, Brăila, Giurgiu și Timi
șoara, nave fluviale de călă- 7 
tori în condiții avantajoase.

Noile tarife, care se aplică 
începînd de la 1 august a.c., a- 
duc înlesniri călătorilor pe 
vasele fluviale, contribuind la 
dezvoltarea turismului și cu a- 
cest mijloc de transport.

neri de la tratamente. Adesea 
osiile calde din cuptor sînt 
aruncate cu neatenție ca pe 
niște lucruri netrebuincioase. 
Lovite de cele reci, ele îșî- A 
pierd forma, se strîmbă și e 
firesc ca în procesul de pro- 1 T 
ducție ele să devină rebut 
Eu gîndesc: cel care-și iu. ‘U 
bește munca, cel care ține la 
marca fabricii își face o pro
blemă și din simpla mutara^ 
a unei piese dintr-o parte în- 
tr-alta. O face cu grijă și -h 
răspundere. Asta înseamnă să U 
dovedești că ții la marcă fa
bricii.

— Montajul este ultimul 
popas pe care-1 fac produ- <o* 
sele înainte de a ieși pe poar
ta fabricii noastre — spunea 
tînărul Savin Eugen de la ■ ■«» 
montaj și totuși după ce ele 
pleacă primim scrisori de re- 
clamații. Mulți tineri de la - 
montaj gîndesc așa: Noi nu 
facem decît să montăm pie
sele. Cum le primim așa le 
montăm. Dar dacă sînt prost 
executate ? Reclamațiile so
site dovedesc că și în acest 
caz deseori noi le dăm dru- 
mul să plece mai departe. Zi- 
lele trecute cînd să montez 
tamburul de presiune la esca- 
vatorul de 0,5 am observat 
că-i lipsea lăcâșul pentru ca
pac. Au fost necesare o se- 
rie întreagă de operații su
plimentare. Pentru mine este 
de neconceput ca o piesă care 
nu corespunde să plece mai 
departe din mîinile tînărului 
muncitor fără ca acesta să sim
tă că-i ard de rușine obrajiL 
Apoi trebuie să vorbim de 
controlori ; cum de îi lasă 
inima să dea drumul că
tre alte secții la piese de
fecte ? Sînt lucruri care do
vedesc, ori cît de greu ne-ar 
fi să recunoaștem, că sînt 
încă unii tineri ale căror fap- iu 
te nu dovedesc întotdeauna că 
țin la marca fabricii.

Mulți tineri care &u luat J 
cuvîntul au arătat cum înțe- ’ - 
leg ei să dovedești că ții la 
marca fabricii, au vorbit și * 
despre tinerii care apără ‘ 
onoarea uzinei și au criticat 
aspru pe cei ce încă mai lu
crează de mîntuială, care nu 
pun suflet în ceea ce fac.

„Ții la marca fabricii** — 
această temă, discuțiile vii‘ 
purtate pe marginea ei, au 
trezit un puternic interes în 
rîndul tinerilor participant!- 
la consfătuire. Organizată de-* 
comitetul U.T.M. sub condu
cerea organizației de partid, y 
consfătuirea a dovedit că pro- ’k 
blema răspunderii pentru 
marca fabricii interesează pe 
fiecare muncitor. Și fie că el 
lucrează la strungărie sau tur
nătorie, la forjă sau vopsito- 
rie, fie câ lucrează un ax, un 
șurub, sau că vopsește produ
sul uzinei el trebuie să-și în
deplinească în modul cel mai 
ireproșabil munca. Și asta 
pentru că renumele mărcii fa
bricii depinde de calitatea 
muncii fiecărui muncitor al 
uzinei.

„Ții la marca fabricii?*4 — 
este întrebarea căreia fiecare 
tînăr trebuie să-i răspundă 
prin fapte.
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cu privire la cea de-a 15-a sesiune 
a Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc
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BUDAPESTA 30 (Agerpres). 
- Intre 26 și 29 iunie 1960 a 
avut loc la Budapesta, cea 
de.» 13-a sesiune a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. 
La lucrările sesiunii au luat 
parte delegațiile tuturor țări
lor membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc 
conduse de : A. Kellezi, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Albania, S. 
Todorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, S. Vina, ministru, 
prim-locțiitor al președintelui 
Comitetului de Stat al Plani
ficării ai R. S. Cehoslovace, 
B. Leuschner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane. P. Jaroszewicz, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al K. P. Polone. 
Al. Bîrladeanu, vicepre^eumie 
al Consiliului de Miniștri ai 
li. P. Romine, V. N. Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R^S„ A. 
Apro, prim vicepreședinte >1 
Consiliului de Miniștri al R-P. 
Ungare.

în calitate de observatori, la 
lucrările sesiunii au participat 
reprezentanți ai R. P. Chine
ze, R.P.D. Coreene, R. P. Mon
gole și R. D. Vietnam.

Sesiunea Consiliu iui a fost 
prezidată de conducătorul de
legației R. F Ungare, Antal 
Apro, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Sesiunea Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc a exa
minat propunerile comisiilor 
permanente ale C-A.F-R. 0 a 
adoptat recomandări privind 
dezvoltarea in continuare » 
colaborării economice intre ță
rile membre ale ConsUinluL

Au fost adoptate prwpaneri 
cu privire ia masurile in ve
derea îndeplinirii indicațiilor 
Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești ale țărilor socialiste 
ale Europei cu privire U 
schimbul de experiență m 
dezvoltarea agriculturii care 
a avut loc în februarie 1M9 
la Moscova.

Sesiunea t recomandai |ări- 
lor membre ale C.A-E-R- să 
atfbpte măsuri suplimentar? 
pentru sporirea producției te 
cereale alimentare <i ferajer*. 
în primul rind prin extinde
rea în continuare a sfrafe- 
țelor însămințate eu penuns 
pentru sporirea produced a- 
nimaliere și a altor produae 
agricole. în vederea asigwrăr- 
cu aceste produse a eerinteiar 
țărilor membre.

Sesiunea a recomandat Ur 
lor membre ale C.A.EJL să 
elaboreze propuneri privai 
principalele direcții 0 prtecu 
palii indici ai dezvoltării ngri- 
culturii, construcției de ma
șini agricole și producua do 
mijloace chimice pentru ne-

voile agriculturii pe perioada 
perspectivei generale ,i a »- 
doptat o botârire privind or. 
ganizarea aludierU de cltre 
organele C.A.E.R a posibilită
ții specializării in continuare 
in aceste ramuri aie econo
miei naționale.

Ab fost aprobate recoman
dări privind specializarea in 
continuare a producției princi
palelor tipnri de utilaj energe. 
tic, utilaj pentru prelucrarea 
țițeiului, pentru producția ma
terialelor de construcții rul
menți trefiloare de sirmă. u- 
tilaj pentru tinAarea lamina
telor. precum ți utilaje pentru 
Industria laptelui fi conser
velor.

Sesiunea a examinat ,i a 
aprobat propunerile elaborate 
de comisiile permanente ale 
C.AALR pi ivind măsariie in 
vederea ridicării snboantiale 
a indicilor calitativi in pro
ducția principalelor produse, 
ia primul rind a mașinilor »i 
utilajului, tiaind seama de re
comandările adopta'.e in ceea 
ce pricește specializarea H 
cooperarea ia produeiie.

In legătură ea lucrările ce 
se efec-tueaza ia țările C ILI. 
In vederea iataemirii plaauri- 
lor de dmoitire a economiei

tivri genera.e sesizaea a a- 
dopul a bazările privind ar. 
gaăizarea ia cadrul «rgaaeidr 
C-AXJL a IncaăriWr de enoe- 
il— ir c a aLaanr.1— țării— 

a cans Cerat tndieat ea elabo
rarea scena— p-'anuri ta țările 
CUMU aă se facă pe aceeași

MW.
SesăUMa a a-srial a mare 

aseotie enâabarărt crumo—>ce 
N teba ta țtî agffiw ta ăo—e- 

Warattăr^ przdarțin 
—fifarltar de '.arg reni TU :n 
trenai redării ta i wtmesre 
a erred— de trai al puoa- 
Islte tfcCar membre ale 
C ILt

reazra «s g-zra-ea creșterii 
litriaie—r a —ud act iei iade- 
siriei w«eore ea țările membre 
ale CJbXK. se peeved- *B- 
rerea ia tnarțăe de ani capa* 
eizăfi de —edarțir. lărgirea 
,1 i n— n——tiz îmi «pripde- 
ritar 11 fare — i pe baza teb- 
aăoi zazăaCaze.

Sesaaea a 
prebzs raport

fi •-

LUMUMBAt sîntem recunoscători
U.R.S.S. pentru ajutorul acordat
WASHINGTON 3» • Ager-

preș).— Primul mini*tra al Re
publicii Congo, 
ba, a acordat 
fbȘpondentnlui

r*-
Patrice Laaiii- 
ua intervin e**- 
de la Washing

ton al agenției TASS.
' El a arătat că situația **4*“ 
plinirii hotăririlor 
de Securitate cu privire la re
tragerea neîntârziată a trspe’rr 
belgiene din Congo esie z-u «- 
făcătoare.

Uniunea
gura mare

Ca—târaHi

Sovietici a 
putere care a apr.ji-

Acjiuni de spionaj americane 
deasupra Indiei

DELHI 30 ^Ațerpresf. — ba eo ■dfcpe ayeâoie. «^arr1 
30 iulie starul ..Hindi • Mfaafiar cn aedMășaenim
publicat o știre a l 11 «f raie - —
lui' său special din care reiate cn de n «Crâng* deâe tnro
deasupra teritoriului lud.ei re 
desfășoarâ in proporții uter» ec- /• ftîr* «• «Ort* « •
țiuni de spionaj cu ajutorai am fa* «heori
aerostate de fabricație amenceei. r-Ui U !• •'—f
,^4erottalele america*, da 
naj cu destinația tpeciali. Se
spune tn știre, re lansează pe te- ns-ă-reat de Oărped. -e 
ritoriul Indiei din mele lari re- iedie deumfe. amiendet 
cine. Aceite oero,f«te maertrata fmdj di* (■*

Patriotul algerian Lakliti 
a tost executat

sate de presedrif.eie ConeHiu- 
liri de Mimgtri a! Vtt jeci So- 
v.etice. N. S. Hnzgoov. pre
ședintelui de Gaulle in care i 
se cere sa oprească ezec-j-^rea 
seralei de coodamnare la 
mocne. -Sint ceevins — se 
spune in telegramă — că 
acest act de Înalt umanism 
din partea dv. va E apte, 
dat -asa cum se cuvine In 
întreaga lume. Cunosdndu-vă 
personal si cunosdnd orizon
tul larg al vederilor dv. asu
pra situației Internationale ac
tuale, vă rog. in numele tu
turor oamenilor sovietici, să 
întreprindeți această acțiune 
nobilă, demnă de cele mai 
frumoase tradiții ale marelui 
popor francez".

Trecind peste reacția ex
trem de nefavorabilă a opiniei 
publice franceze și din în
treaga lume față de condam
narea la moarte a patriotului 
algerian, în noaptea de 29 spre 
30 iulie autoritățile franceze 
după cum anunță agenția As
sociated Press, l-au executat 
pe Laklifi la închisoarea Fort 
Montluc.

PARIS 30 (Agerpres). - 
După cum s-a mai anunțat în 
închisoarea Fort Montluc d.n 
Lyon se afla deținut încă din 
luna ianuarie patriotul alge
rian Laklifi, membru al Fron
tului de eliberare națională 
djn Algeria, arestat de au
toritățile franceze și condam
nat la moarte pentru partici
parea sa la lupta poporului 
algerian pentru independența 
națională. Un grup de perso
nalități franceze, printre care 
figurează scriitori cu renume 
mondial, ca Franțois Mauriac, 
laureat al premiului Nobel, 
Louis Aragon și Jean-Paul 
Sartre, au adresat președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintelui S.U.A., 
reginei Angliei, regelui Maro
cului, președintelui Tunisiei 
și primului ministru al Gui- 
neii apeluri în care le cereau 
să intervină pe lingă preșe
dintele RepubUcii Franceze 
pentru a obține împiedicarea 
executării lui Laklifi.

Agențiile de presă au trans
mis textul telegramei adre-

borarea in domeniul folosirii 
energiei atomice in scopuri 
pașnice, sesiunea Consiliului 
a adoptat hotărîrea de a crea 
Comisia permanentă de cola
borare a țărilor membre ale 
C.A.E.R. in domeniul folosi
ră energiei atomice in sco
puri pașnice.

La sesiune au fost aprobate 
regulile de procedură ale se- 
s unii Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc și proiec
tul tip al regulilor de proce
dură ale comisiilor perma
nente C.A.E.R. elaborate in 
conformitate cu statutul Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Ses unea a 
<* • muncă 
C A.E.R. pe 
toare și ordinea de zi preli
minară a celei de-a 14-a se- 
riani a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Examinarea problemelor la 
era de-a 13-a sesiune a Con- 
F Uulai de Ajutor Economic 
Reciproc a decurs intr-o at
mosfera cordială 0 priete
nească 0 a dovedit unanimi
tatea de vederi in toate pro- 
biemele privind colaborarea 
Uri or membre ale C A.E.R., 
care au fost examinate.

♦
BUDAPESTA 30 (Ager

pres). — în seara zilei de 29 
iulie ș:-a încheiat lucrările 
cea de-a 13-a sesiune a 
C-A E.R. La ultima ședință, 
după semnarea comunicatului 
cu privire lucrările sesiunii, 
c-vintarea de închidere a fost 
roșită de A. Apro, prim-vîce- 
președințe al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu- 
lire Ungare. Tratativele care 
au avut loc. a declarat el, au 
foat foarte rodnice și utile din 
punctul de vedete al dezvol
tării continue a economiei ță
rilor socialiste.

Apo; a luat cuvîntul AL 
TTîilirtiairr. vicepreședinte al 
Ci—ilhiiiri de Miniștri al Re- 
pubbcxi Populare Romine, 
care în msmeie part ci pan ții or 
la sex. _ne a rruițumit guver
nului R. P Ungare pentru 
buna organizare a lucrărilor

O declarație 
a agenției TASS

-a.*

aprobat planul 
al organelor 

perioada urmă-

a cJliS i

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
La 30 iulie a fost dată publici
tății Declarația agenției TASS 
în care se spun? printre altele:

La 25 iulie M. Debre, pri
mul ministru al Franței, a dat 
citire în Adunarea Națională 
Declarației guvernamentale în 
legătură cu problemele de po
litică externă. Această declarație 
nu poate să nu atragă atenția 
fie chiar și numai pentru faptul 
că ea cuprinde o apreciere vă
dit tendențioasă a situației in
ternaționale actuale și prezintă 
într-o lumină voit 
cauzele încordării 
care s-a intensificat 
timp.

D-l Debre declară 
este în primejdie în 
este in primejdie în Africa, este 
în primejdie în Europa".

Dar. se «pune în Declarația 
agenției TASS, primul ministru 
francez nu observă cîtuși de pu
țin că in ultimul timp S.U.A., 
aliatele Franței îu cadrul 
N.A.T.O. comit necontenit ac
țiuni îndreptate cu bună știin
ță spre agravarea încordării in
ternaționale, spre subminarea a 
tot ceea ce s-a realizat în ulti
mii ani în opera de însănătoșire 
a relațiilor dintre state.

D-l Debre se arată în conti
nuarea Declarației agenției 
TASS. neagă faptul că politica 
guvernului R.F. Germane, pă
trunsă de spirit revanșard și 
militarist, este o primejdie gra
va pentru pacea în Europa.

Dec’arația d-lui Debre anvn- 
tește foarte mult de declarațiile 
unor conducători aî Franței din 
preajma celui de-al doilea răz
boi mondial care au depus 
destule eforturi pentru a adormi 
vigilența popoarelor europene «i 
chiar a francezilor înșiși.

Desigur, in prezent raportul 
de forțe nu este nici pe departe 
ae*la din «nul 1939. Dar, «e 
subl:niazâ în Declarația agenției 
TASS, nu trebuie si se uite 
eâ in prezent «-a creat o armă 
rare nu a existat nici mărar 
în proiect in ajunul dezlănțuirii 
celui de-al doilea război mon
dial. în momentul de față o 
sinrură bombă cu hidrogen de
pășește ca forța toate substan
țele explozive folosite in tot 
cursul celui de-al doilea război 
mondial. Și in prezent puterile 
N A.T O. se pregătesc «i trans
mită această armă militariștilor 
șerami. ale căror miini sint 
■tânjite încă cu singele popoa-

denaturată 
din lume, 
în ultimul

„Pacea
Asia, ea

relor vărsat în anii războiului 
trecut.

Toate afirmațiile liniștitoare 
despre o pretinsă potolire a mi- 
litariștilor germani au fost ne- 
cesare, se vede, cuiva în Franța 
pentru a justifica fie măcar în
tr-o oarecare măsură în fața 
opiniei publice franceze orien
tarea spre o cîrdășie politică- 
militară între Franța și R.F.G., 
precum și pentru a face plăcere 
șefului guvernului vest-german 
in ajunul vizitei sale în Franța.

Poziția Uniunii Sovietice în 
problema germană este clară. Ea 
urmărește doar un singur lucru 
— lichidarea primejdiei pentru 
pace care provine din partea for
țelor agresive ale militarismului 
german. Guvernul sovietic pro
pune să se construiască o teme
lie trainică pentru edificiul păcii 
europene — să se încheie Trata
tul de pace cu Germania și pe 
această bază să se rezolve proble
ma Berlinului Occidental, a că
rui situație constituie o sursă 
permanentă de încordare și de 
primejdie de război în centrul 
Europei.

în declarația guvernului fran
cez se acordă un loc important 
evenimentelor din Congo.

D-l Debre nu ascunde pentru 
cine nutrește simpatie și pentru 
cine — antipatie. Simpatia lui 
se află pe de a ntregul de partea 
acelora care au dezlănțuit agre
siunea armată împotriva tinerei 
Republici Congo. Mai mult, el 
nu se dă în lături să și exprime 
nemulțumire» față de acțiunile 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. care a adoptat hotărîri 
cu privire la necesitatea retrage
rii trupelor belgiene de pe teri
toriul Republicii Congo și cu 
privire la acordarea de ajutor mi
litar și tehnic acestei republici.

Această poziție a guvernului 
francez, arată Declarația agen- 
ț ei TASS, confirmă justețea con
cluziei cuprinse în declarația gu
vernului sovieti- în legătură cu 
intervenția imperialistă împotri
va Republicii independente Con
go. și anume că in spatele Bel
giei se află partenerii ei din ca
drul N.A.T O. care st erijează în 
rolul de jandarm internațional.

Cercurile conducătoare sovie
tice, se «pune în încheierea De
clarației agenției TASS, sînt de 
părere că declarația d-lui M. 
Debre este în contradicție fla
grantă cu năzuința popoarelor la 
pace, libertate ți independență 
națională.

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către ambasadorul 

în U.R.S.S.R.P.Romîne
MOSCOVA 30. — Corespon

dentul Agerpres transmite: La 
30 iulie, Leonid Brejnev, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su. 
prem al U.R.S.S., l-a primit la 
Kremlin pe Nicolae Guină, am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare 
Romine in U.R.S.S., care a pre
zentat scrisorile de acreditare. 
Ambasadorul a fost însoțit de 
Valerian Stan, prim-secretar al 
Ambasadei R. P. Romine la 
Moscova, Mihail Sibianu, al doi
lea secretar, Nicolae Gherasim, 
al doilea secretar, Ion Avram, al 
doijea secretar, Mircea Georges
cu, al treilea secretar și Iosif La
zar. atașat, care au fost prezen
tați lui Leonid Brejnev de către 
ambasador.

Ia remiterea scrisorilor de a- 
creditare au fost de față T. Ku- 
latoy, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al
U. R.S.S., N. Firiubin. locțiitor 
al ministrului Afacerilor Exter
ne, F. Molocikov, șeful secției 
protocolului al Ministerului Afa
cerilor Externe, S. Astavin, șe
ful secției a V-a europene a 
Ministerului Afacerilor Externe,
V. Vîsotin, șef adjunct al Can
celariei Prezidiului Sovietului 
Suprem al L.R S.S , ți alții.

Leonid Brejnev și ambasadorul 
Nicolae Guină au rostit cuvin- 
țări.

In cuvîntarea sa, tovarășul 
Nicolae Guină și-a exprimat sa
tisfacția pentru faptul că în ca
litate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste 
va putea contribui la întări
rea continuă a relațiilor de 
strînsă prietenie și colaborare 
frățească între R.P. Romînă și 
Uniunea Sovietică.

Ambrsadorul Nicolae Guină a 
subliniat că succesele obținute de 
poporul romîn în făurirea vieții 
sale libere sînt indisolubil le
gate de prietenia și colabo
rarea strînsă cu popoarele so
vietice Relațiile de prietenie 
și colaborare dintre popoarele 
noastre, a spus N. Guină, se dez
voltă necontenit în toate dome
niile. ele fiind bazate pe prin
cipiile leniniste, ale internaționa
lismului proletar 
tatea de țeluri in 
cialismului și 
Poporul romin, 
ambasadorul, 
mod deosebit 
lateral «i frățesc pe care 
Uniunea Sovietică i-1 acor
da în construirea socialismului. 
Antrenat în munca sa pașnică, 
poporul romîn urmărește cu 
multă bucurie realizările de 
importanță istorică mondială ale 
Uniunii Sovietice pe drumul 
construirii comunismului, reali
zări care au o însemnătate hotă- 
ritoare, în întărirea continuă a 
lagărului socialist și a forțelor 
păcii din întreaga lume.

Inițiativele și acțiunile concre. 
te ale U.R.S.S. îndreptate spre 
asigurarea triumfului principiilor 
coexistenței pașnice în relațiile 
dintre state cu si«teme sociale 
diferite, pentru preîntâmpinarea 
unui nou râs boi mondial, sînt 
sprijinite în mod activ de. R. P. 
Romînă care alături de cele
lalte țâri socialiste, prin poli
tica externă pe care o promo
vează aduce contribuția sa la 
lupta pentru victoria cauzei 
picii si socialismului.

în încheiere. N. Guină a dat 
asigurări că își va dedica în
treaga sa muncă și toate forțele

și pe romuni. 
construirea so- 
comuDÎsmului. 

a continuat 
prețuiește în 

ajutorai multi- 
frâțese 

Sovietica

dczvoltării continue a relațiilor 
de strînsă prietenie fi colabo
rare frățească dintre cele două 
state. Sînt convins, a spus am
basadorul, că voi primi din par
tea dv. și a Guvernului U.R.S.S. 
tot sprijinul pentru a îndeplini 
cu cinste înalta misiune care 
zui-a fost încredințată.

în cuvîntarea sa de răspuns, 
L. Brejnev, salutindu.l pe am
basador a arătat popoarele 
Uniunii Sovietice și Romîniei 
sînt legate prin relații străvechi 
de prietenie frățească. Această 
prietenie s-a întărit ți mai mult 
odată cu instaurarea în Romî- 
nia a puterii populare și cu tre
cerea țării la opera de construire 
a socialismului. Sub conducerea 
încercată a Partidului Muncito
resc Romîn, partid marxist leni
nist, a continuat L. Brejnev, Re
publica Populară Romînă a obți
nut succese minunate în indus
trializarea țării, în transformarea 
socialistă a agriculturii, în dez
voltarea științei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai al 
poporului. Cel dc-al lll-lea 
Congres al P.M.R, — a spus L. 
Brejnev, a adoptat un program 
amplu de dezvoltare a bazei 
tehnico-materiale a socialismului 
ți de desăvîrșire a construcției 
socialismului, program pe care 
poporul romîn îl înfăptuiește 
astnzi muncind cu abnegație.

Oamenii sovietici se bucură 
din suflet de realizările har
nicului popor romîn și îi nrează 
succese continue în construirea 
vieții sale noi.

împreună cu celelalte țări 
socialiste, a spus L. Brejnev, 
Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă aduc o contri
buție demnă la cauza întăririi 
continue a măreței comunități a 
țărilor lagărului socialist și a 
întăririi păcii in întreaga lume. 
I niunea Sovietică sprijină 
deplin eforturile ” 
Populare Rmnîne 
spre îmbunătățirea 
între țările din peninsula Bal
canică și spre transformarea ,a- 
cestei regiuni într-o zonă fără 
arme atomice și arme rachetă.

L. Brejnev. a urat din toată 
inima tovarășului N. Guină suc
ces deplin în îndeplinirea înaltei 
sale misiuni .«• a dat asigurări că 
întreaga activitate a ambasado
rului îndreptată spre întărirea 
și dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie frățești dintre 
Republica Populară Romînă și 
I niunea Sovietică se va bucura 
de ajutorul și sprijinul Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., al guvernului Uniunii 
Sovietice și al lui personaj.

După remiterea scrisorilor de 
acreditare și după cuvîntări,

• L. Brejnev a avut o convorbire 
cu N. Guină la care au parti
cipat T. Kulatov și N. Firiubin.

Pe
Republicii 
îndreptate 
colaborării

Deschiderea 
primului Congres 

al tineretului 
din America Latină

HAVANA. - S-a deschis 
primul Congres al tineretu
lui din țările AmericH La-, 
tine. La 28 iulie, delegații 
la congres, care s-au înapo
iat la Havana de la festi. 
vitățile din Sierra Maestra 
prilejuite de aniversarea 
mișcării revoluționare din 
Cuba — 26 iulie, s au întru
nit in prima lor ședință 
festivă Ia teatrul „Blanqui- 
ta“ din Havana.

în marea sală a teatrului 
erau prezenți peste 800 de 
reprezentanți ai tinerei ge
nerații din toate tarile A- 
mericii Latine, numeroși in
vitați din țările Europei, A- 
siei, Africii, tineri și tinere 
din Cuba — in total apro
ximativ 6.000 de. persoane.

Deschizînd ședința, Ge
rardo Figueros, președintele 
Comitetului cuban de pre
gătire a Congresului, a sub
liniat uriașa importanță is. 
torică a primului Congres 
al tineretului din America 
Latină. El a declarat că ti
neretul din America Lati
nă înțelege că unitatea po
poarelor continentului lati- 
no-american este calea ce 
duce spre victoria lor vii
toare in lupta de eliberare 
de sub dominația imperia
lismului american.

Ernesto Guevara a vorbit 
delegaților la congres des 
pre dezvoltarea revoluției 
cubane. El a declarat că în 
prezent pentru cubani și 
pentru toate popoarele lati- 
no-amcricane este absolut 
clar cine le sînt dușmani și 
cine le sint prieteni. Uniu. 
nea Sovietică și celelalte 
țări socialiste sint priete
nii noștri, a spus Guevara, 
in aplauzele furtunoase ale 
asistenței. Prietenia lor 
este un sprijin de nădejde 
al revoluției. .

Seriioarea 
sezretariatului U.I.S. 

adresată 
Tribunalului 

din Dortmund
PRAGA. — Secretariatul 

Uniunii Internaționale a 
Studenților a trimis Tribu
nalului din Dortmund 
(R.F.G.) o telegramă în 
care își exprimă indigna
rea în legătură cu sentința 
cerută de procurorul public 
în procesul intentat lui G. 
Hilmann, K. Steffens și 
W. Fischer, foști membri ai 
Comitetului vest-german de 
pregătire a Festivalurilor 
mondiale ale tineretului și 
studenților de la București 
și Varșovia din 1953 și res
pectiv 1955. Telegrama con. 
damnă întreg procesul ca 
fiind contrar principiilor 
înțelegerii, păcii și priete
niei între popoare și cere 
anularea sa.

PE SCURT
MOSCOVA — Cu prilejul pro- 

c'3mării independenței Republi
cii Malgașe. N. S. Hrușciov. pre. 
ședințele Consiliului de Miniștri 
el U.R.S.S., a adresat un mesaj 
lui Philibert Tsiranana 
tele Republic’i.

BONN — Agenția 
nunță că la 30 îub'e 
Konrad Adenaue l a . 
Harold Macmillan să ; 
zită la Bonn pentru a discuta 
probleme care interesează cele 
două țări Cn reprezentant al 
Ambasadei britanice de la Bonn

președin-

Reuter a- 
cancelarul 
invitat pe 
facă o ,vi-

z

a declarat că Mpcmillpn a accep
tat invitația și va sosi la Bonn 
la 10 august fiind însoțit 
dul Home noul min.stru 
terne.

de lor- 
de Ex.

antMțăHAVANA, - După rum 
agențiile de presă, Nune2 Jitne- 
nez, directorul institutului națio, 
nai pentru reforma agrară din 
Cuba, a declarat ip. cadrul unui 
miting din localitatea Guineas că 
tot pămintul care avarținea com
paniilor străine a fost trecut în 
proprietara statului cuban.'

■ N

Tabăra prieteniei

ani

Săptămina prieteniei 
mexicano-r o mine

Sz* *^«;<■ e Asociatei de 
yrtaalt fl tchiaiMri colturile 
Dexc*-53.-ocî^ s-i desfășu
ra* recr-: a SlpUnSM a pr e- 

er asnâcan&^oatfne în ra- 
dr_ *ces*.e <4r:â.ir’- s-a orga.

rai un ciclu di camerale ces- 
F *e Urv txrn^i 0 s~au prezen
tat cn înalt succes o expoz tie 
de REavwri «perti-ind Jui Gy. 
Szatr» Be’a. *» exp de arzi 

rox’!?easca «i o colecție 
de tinbre

In S. U. A.
3 copii au stat 11
ascunți din cauza lipsei 

de locuință
Ager::^ Reute' anunță că în o- 

Onrano d.n S U.A.. s-a des- 
co^t'.z o mamă care ținea as
cunși in:r^Ai bordei trei din cei 
f&ze cop:* a ei. Cind a fost în
trebată dg cea ține in astfel de 
ct>ndî;;i m.-zere, et a răspuns : 
..Din cz.az.1 problemei iocuințe- 
ior^.

.Jn c.nul 1949 a declarat ea. 
am venit din Detroit in Ontario, 
și ini'udt a fost extrem de greu 
să găsesc o locuință pentru fa- 
mHa mea numeroasă i-am spus 
P'op'ie'aru'.ui me i că am doar trei 
copii iar pe ceilalți trei i-am ți
nut ascunși p>nă acum".

/"'ăind ascunși t mp de 11 anlt 
fiind lipsiți de lumina zilei, prost 
alimentați, copiii sint anormali. 
Astfel, relatează agenția, ei a- 
proape că nu sini in stare sd 
meargă sau să vorbească. „Bă. 
iotul, care are 14 ani și este mai 
mic de 1 m iar fata care are 18 
ani. pare să fie de aceeași virstă 
cu sora ei de 13 ani cu care a 
stat ascunsă".

♦

ocrale ciocănește în pere- 
ț i de pinză ai corturilor. 
Plaja vă cheamă ! - pare 

a rost șugubăț veșnic tânărul 
astm. Intr-o clipa, atmosfera de 
somnolență ce plutea peste pă
durea de corturi se destramă. 
Capete ciufulite cercetează a- 
tente starea timpului întocmind 
in graba pentru uzul propriu și 
a! celor din jur un buletin me
teorologic însoțit de cuvenitele 
previziuni. O animație veselă se 
așterne cutând pe aleile ta berii. 
Nu lipsesc cei puși pe glume 
matinale : întâmplările vesele 
prefațează frumusețea noii zile 
de odihnă petrecută în 
internațională de tineret 
Mamaia organizată de 
„Ccrpcț>".

Asaltul spălătoarelor, 
luata in fugă cu ceasul în mină 
iar apoi din nou o liniște țesu
tă parco din firele soarelui ce 
nu obosește la postul său cu
prinde așezarea tinerească. Lo
catarii ei sint refugiați in orele 
dimineții destul de aproape - pe 
nisipul ce pare trecut prin sită 
al piojei sau intr-o îmbrățișare 
cu valurile domoale ale mării.

Libusi Sroderova privește în- 
cîntată întinderea nesfîrșită de 
apă ce sub reflectoarele dogori
toare ale soarelui strălucește ca 
o comoară de nestemate scoasă 
la lumină. Libusi, tînăra din 
Brno, vede pentru prima oară 
mareo. Nu se mai satură pri
vind legănarea valurilor.
- Cît de minunat este aci pe 

litoralul rominesc...
„Tabăra nu înseamnă însă 

numai plajă“. Precizarea a ținut 
să mi-o facă Siegfried Hart
mann care conduce grupurile 
de tineri turiști germani și care 
într-o paranteză ne-a dezvăluit 
profesiunea sa reportericeasca.

tabăra 
de la 
O.N.T.

mo sa

La Mamaia, printre 
tinerii germani, 

cehoslovaci și polonezi

- 4.500 de tineri din Repu
blica Democrată Germană își 
vor petrece vacanța de vară in 
tabăra de la Mamaia. 2.000 cu 
și fost de ocum. In prezent cor
turile toberii adăpostesc 600 
tineri germani. Ei au venit să 
se odihnească, să guste frumu
sețea zilelor petrecute la mo’e 
dar nu se mărginesc doar Io 
atit. Ei știu că se găsesc intr-o 
țară prietenă și vor să profite 
de această ocazie spre a cu
noaște mai bine poporul și ti
neretul Rominiei noi.

Discuția noastră este întrerup
tă de apariț:a unei tinere Do
rea să înapoieze o carte luată 
cu împrumut Hartmann mi-o 
prezintă.

— Este Kraboschewski B'unhîl. 
de. Lucrează ca educatoare de 
copii la Grossweitzschen, in Tu- 
ringia. Știți, dinsa...

Tînăra educatoare face com
plectă rile necesare. Aflăm ast
fel că chiar din primele zile a!e 
sosirii pe .litorat a ținuț sâ vizi- 

. teze o grădiniță de copii, Co*:n- 
ța i s-a împlinit ta grădinița 
nr. 4 din Constanța a avut o în
tâlnire de neuitat. A cunoscut 
aspecte interesante din activita
tea pedagogilor noiftri și a în
tâlnit copii ce cresc sănătoși in 
condiții admirabile. Tînăra edu
catoare a fest profund emoțio
nată cind la plecarea din gră
diniță copiii i-au rostit în cor „la 
revedere" în limba germană...

Deseori la orele amiezii auto-

busele albastre ale O.N.T. 
„Carpați- pornesc spre Con
stanța. Nu-i o promenada oare
care. Tinerii din tobărâ se duc 
să-i viziteze pe tovarășii lor ro
mîni ce muncesc in întreprinde
rile constănțene. Intr-una din 
zile tineretul din port a avut ca 
oaspeți un grup numeros d- 
cehoslovaci. După citeva zile 
vizita a fost întoarsă. Cînd tine
rii germeni au poposit la fabri
ca de pîine. brigada de pro
ducție a tineretului lycra într-un 
alt schimb. Oaspeții voiau însă 
să-i cunoască pe t nerii briga
dieri. Dilemă ușor de rezolvat : 
brigada a fost invitată să pe- 
treocă citeva ore în tabăra de 
la Mamaia. Printre turiștii ceho
slovaci se găsesc mai mulți în
vățători. Cineva o propus : să 
ne întâlnim cu învățătorii tineri 
din Constanța. Propunerea a 
obținut adeziuni 100*/a. Nici o 
mirare : toți se gindiserâ la o 
asemenea întâlnire. Grupul de 
turiști polonezi e neobosit: fie
care clipă trebuie folosită spre 
a vedea cit rr.qi mjiUq lucruri 
interesante.

— Am vizitat. Constanța, lito
ralul - ne spune Ignacz Becher, 
director de școală tehnică din 
Wroclaw. Ceea - ce arh văzut 
ne-a plăcut în mod deosebit — 
Romînia nouă este o țară în 
plirvâ înflorire. Noile conșțruc- 
,ții sint de o eleganță impresio
nantă. Tineretul romin, este un 
tineret vesel, prietenos...

Thea Knappe, studentă în a- 
nul V !q Facultatea de chimie 
din Dresda, se refugiase la 
umbră și făcea lectură. Citea cu 
atenție paginile unei broșuri. 
Ne-am apropiat și am privit 
coperta : era traducerea in lim
ba germană a raportului pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al

lll-lea Congres ăl Partidujui 
Muncitoresc Romin.
- Vreau să cunosc cit mai bine 

viața și preocupările poporului 
romin, ne relatează Thea. Po
porul vostru este harnic, însufle
țit de idealul socialismului. Zi
lele trecute am stat de vorbă 
cu niște țărani din satul Ma
maia, la cîțiva kilometri depăr
tare... M-a impresionat încre
derea nemărginită a acestor oa
meni simpli in victoria socialis
mului. A fost o întâlnire ce mi-a 
încălzit inima de bucurie... O 
zi mai tîrziu a venit noua redu
cere de prețuri din țara voastră. 
Semn grăitor că poporul romin 
culege din plin roadele muncii 
sale harnice. Să știți ca nu voi 
uita Rominia. De altfel, am fă
cut schimb de adrese cu cîțiva 
tineri romîni și sper că vom co
responda. ..

Un ofișer amintește de acti
vitatea sportiva. Aci, in tabără, 
meciurile „internaționale" nu 
sint o raritate. Aș spune că, 
dimpotrivă, au devenit un fapt 
cotidian. Hartmann e totuși ne
căjit Sportivii germani au pier
dut mereu la volei - și cu ro
minii, și cu cehii. Intr-o zi a luat 
hotărîrea să întărească echipa. 
Zis și făcut. A întărit-o prin... 
selecționarea persoanei sale. 
Rezultatul? „Infrîngerea a fost 
de astă data... și mai rhare°î— 
ne. mărturisește cu amărăciune 
prietenul german. II consolez la 
gîndul unor victorii viitoare.

Duminica dimineața, pe dis- 
•tanța de la „Cazino" la „Inter- 
națidnoK s-a consumat un mare 

’ eveniment, sportiv. Un eveniment 
Ce, este adevărat, nu l-au con- 
r^emnaț. rubricile de specialitate 
>le lidrelor dar care - totuși - 
a stîrnit destule pasiuni. Pe 
1.200 de metri s-a disputat o 
ștafetă în 10 schimburi. La start 
s-au aliniat romîni, germani și 
cehi. N-au lipsit fotoreporterii 
amatori și cronicarii de specia
litate ai gazetelor.,, de pere-

te. Desfășurarea ștafetei a fost 
spectaculoasă. Primele cinci 
schimburi au condus germanii. 
De la schimbul șase s-cu insta
lat fn frunte rominii și ei au 
terminat întrecerea victorioși.

Intr-una din după amieze un 
grup de pionieri și-a făcut c- 
pariția în tabără. Niște ghemo
toace de om îmbrăcate in cos
tume marinărești. Cîțiva purtau— 
asudați - instrumente muzicale. 
S-au instalat pe terasă și fără 
să-ri prezinte nimeni au început 
să cînte și să danseze. Specta
torii s-au adunat unul cite unul. 
După citeva minute toate cortu
rile se goliseră. Sute de tineri 
aplaudau înaintați de talentul 
puștilor... Dar, de obicei, spec
tacolele’sint... planificate. Dese
ori vin in tabără echipe artisti
ce ce prezintă oaspeților frumu
sețea dansului și cintecului ro- 
mînesc.

Tabăra prieteniei I
Tinărul cehoslovac Olexa Io- 

sef, activist al C.S.M., avea 
dreptate. Așezarea de corturi de 
pe plaja de la Mamaia nui o 
simplă tabără turistica. Pe ordi
nea de zi a vacanței se află nu 
numai punctul odihnă, in tabără 
noțiunile de prietenie și cunocș. 
tere reciprocă se îmbogățesc în 
semnificații. Aci se cuvine să 
pomenim spusele lui Olexa lo- 
sef :

— Nu exagerez cfnd vă spun 
ca vom păstra zilele petrecute în 
mijlocul poporului romin printre 
cele mai frumoase amintiri alecele mai frumoase amintiri 
noastre...

...Se coboară noaptea, 
peste citeva ore soarele 
ciocăni din nou în pereții

Dar 
va 
de 

pinză ai corturilor, capete ciufu
lite vor căuta sa descifreze tai
nele meteorologice iar o coloa
na de trupuri bronzate se va în
drepta veselă spre plajă ca sa 
dea bună dimineața mării atît 
de fermecătoare...

EUGENIU OBREA
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